Varde Sportsfiskerforening 2021 Bestyrelsesmøde Referat (6) 24-6-21
Torsdag den 24. juni 2021 kl. 18.00 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde

Afbud:
Næstformand Jeppe Beck Danielsen (var til et møde ang. projektet om Hornelund Bæk)
Erik Aagaard og Søren Porsgaard.
Deltagere:
Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Tommy Lykke Hansen, Ole Dastrup,
Kurt Dam og Jan Porsgaard.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 20. maj 2021
Generalforsamling for 2020, torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00
Hvem gør hvad?
Dirigent. Steen spørger et par stykker.
Dagsorden
Jan laver et udkast til næste møde. Bestyrelsen foreslår afskaffelse af 12 års reglen.
Beretning
Steen laver udkast til beretning til næste møde.
Regnskab
Helge har regnskabet til næste møde.
Forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer
Steen laver et udkast til VSF-vedtægter til næste møde.
Valg
Alle modtager genvalg, dog er der tale om en ny, der er interesseret i kassererposten, som Helge har talt
med.
Forplejning
Et par stykker brød og en øl.
Vandrefisken
Fastlægges på næste møde.
Lodtrækning/præmier
Helge finder ud af noget.
Tommy finder ud af nummersedler.
Årets fisk:
Senior: Lars Ager 17. april 2020 Laks 119cm 17,1kg. Zone 2 Varde Å.
Junior: Lukas Lørup 26. september 2020 Laks 74 cm. 4,5 kg. Zone 1 Varde Å.
Orientering fra formanden v/ Steen

Ulovligt hjemtaget laks på Zone 2 – herunder beslutning om sanktion
Manden erkender, at han ikke havde orienteret sig om fiskereglerne, herunder kvotereglerne for
hjemtagelse af stor laks. Manden bliver ekskluderet resten af indeværende 2021 sæson og hele 2022
sæson.
Status på indberetninger vedrørende laks med svamp samt IHN-smitten
Vi følger udviklingen i begge sager.
Status på VÅS
Drøftelse af første udkast til nye vedtægter (sendt til bestyrelsen den 16. juni)
Bestyrelsen bakker fortsat op om Steens arbejde for nye vedtægter i VÅS.
Temperaturloggeren er installeret
Steen finder ud af, hvordan vi får et link på vores hjemmeside.
Status på gen- og nytegning af kontrakter på Zone 1, herunder Gl. Holme Å
Der arbejdes videre på flere fronter. Steen laver et skriv om eventuelle lejevilkår.
og eventuelt bud på strækning på Zone 1
VSF vil gerne byde på fiskeriet på strækningen ved Vesterbæk. Buddet skal være det samme, som for andre
strækninger ved Zone 1 Øst. Helge fremsender et udkast.
Orientering fra generalforsamling i Hodde Lodsejerforening den 9. juni
OK
Orientering fra landsdelsmødet med Danmarks Sportsfiskerforbund den 8. juni
OK
Projekt Vildere Varde Ådal (sendt til bestyrelsen den 16. juni)
Kommunen afholder et lodsejermøde des angående.
Status på skiltning vedrørende gratis fiskeri på dele af Varde Kommunes arealer – eventuelt særskilt tekst
om dette på hjemmesiden
Steen arbejder med sagen med skiltning mm.
Eventuel tekst på hjemmesiden om fremkommeligheden ved åen vest for Varde
Det er ikke altid let, at finde vej og fiskemulighed på/ved Zone 1 Varde Å Vest, men vi mener ikke det giver
anledning til en detaljeret beskrivelse af forholdene.
Orientering fra møde i Varde Kommunes Grønt Råd (Jan)
Referat fra mødet er rundsendt til bestyrelsen.
Varde Kommune arbejder fortsat for at opfylde vandplanerne ved bl.a. at få fjernet de sidste opstemninger
og få etableret okkerrensning ved fx Skonager Lilleå (hele 3 stk.!).
Orientering fra kassereren v/ Helge
Aktuelt medlemstal og status på økonomi
Seniorer 615 seniorer 29 unge 64 juniorer i alt 708.
Proces for udarbejdelse/færdiggørelse af lodsejerkontrakter på Zone 1 for 2022-2023-2024
Lodsejerne har fået et brev om nye lodsejerkontrakter og om møde med foreningen.
Senere på efteråret må vi alle være behjælpelige med at ordne alle lodsejerkontrakterne på Zone 1.
Orientering fra udvalgene

Opsynsudvalget v/ Steen
Nye ID-kort til opsynsmænd
Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Elfiskeudvalget v/ Søren
Klækkeriudvalget v/ Søren
Praktisk udvalg v/ Kurt
Kurt har repareret på to broer ude vest på.
Græs på parkeringspladser er blevet klippet.
Juniorudvalget
Arrangementudvalget v/ Tommy
Beslutning om arbejderfrokost
Arbejderfrokost afholdes i oktober måned.
Karlsgårdedag den 12. sep.
Tommy og Jan er af den opfattelse, at det ikke giver ret meget tilbage til VSF at bruge energi på
Karlsgårdedag. Kommer der en Varde Å Dag vil vi igen overveje deltagelse.
Medieudvalget v/ Jan
Opgavefordeling vedrørende laksekvoten (sendt til bestyrelsen den 19. juni)
Vi har ved tidligere lejlighed lavet en opgavefordeling.
Opgavefordelingen bør aftales med/i VÅS.
VSF ser p.t. en plan som nedenstående:
Ved Laksestop - Jan sørger for stop på hjemmesiden.
Steen kontakter JydskeVestkysten og Danmarks Sportsfiskerforbund.
Steen sørger for oplysning på Facebook.
Helge kontakter kortsalgssteder.
Stop for store laks og det endelige stop på kvoten:
Henning Haahr til fiskeristyrelsen og eventuelt andre officielle myndigheder.
Klubhusudvalget v/ Jan
Efter netop afholdt vellykket Sankt Hans arrangement – fremstår Klubhuset og udeområdet igen i fin stand.
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 12. august kl. 18:00.
Eventuelt.

