Varde Sportsfiskerforening 2021 Bestyrelsesmøde Referat (7) 12-8-21
Torsdag den 12. august 2021 kl. 18.30 i VSF´s klubhus på Engdraget i Varde
Referat:
Afbud:
Erik Aagaard
Deltager pr. mobil:
Kurt Dam
Deltagere:
Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Næstformand Jeppe Beck Danielsen,
Søren Porsgaard, Tommy Lykke Hansen, Ole Dastrup og Jan Porsgaard.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 24. juni 2021
Generalforsamling for 2020, torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00
Hvem gør hvad?
Dagsorden
Beretning (forslag til indhold sendes til bestyrelsen inden mødet)
Regnskab
Forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer (forslag sendt til bestyrelsen
den 29. juli 2021)
Valg
Forplejning
Lodtrækning/præmier
Andet???
1. Valg af dirigent.
(Steen spørger Kent og/eller Martin)
2. Formandens beretning.
(Steen)
3. Forelæggelse af regnskab.
(Helge)
4. Indkomne forslag.
(Skal tilsendes formanden senest 1. september 2021)

Ændringer i vedtægterne gennemgået. Vedtægtsændringerne fremsendes til medlemmerne pr.
mail inden generalforsamlingen.
5. Pause.
6. Valg af kasserer.
(Helge Højstrup Jensen modtager ikke genvalg)
Kandidater kan opstilles ved henvendelse til formanden før eller på generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
(Kurt Dam - modtager genvalg)
(Jan Porsgaard - modtager genvalg)
(Tommy Lykke Hansen - modtager genvalg)
Øvrige kandidater kan opstilles ved henvendelse til formanden før eller på generalforsamlingen.
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
(1. sup. Jakob Sørensen)
(2. sup. Klaus Times Kristiansen)
10. Valg af 1 revisor for 2 år.
(Søren Eriksen)
11. Valg af revisorsuppleant.
(Ole Nørskov)
12. Tildeling af Vandrefisken.
(Martin Kristensen)
13. Kåring af 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.)
14. Udtrækning af præmier.
(Helge finder ud af præmier)
(Udtrækning: Søren)
15. Evt.

Steen har rundsendt en foreløbig beretning. Beretning gennemgået og
godkendt. Bestyrelsesmedlemmerne skal indsende de manglende
informationer fra udvalgene til Steen - snarest.
Orientering fra formanden v/ Steen
Nye regler for mindstemål og fredningstider i ferskvand
Jan stemmer af i vores regler.
Status på IHN-smitten
Vi følger udviklingen.
Status på VÅS
Retningslinjer vedrørende fiskeri når det er varmt
Retningslinjerne er lagt på hjemmesiden.
Jan lægger også temperaturloggeren fra Grindsted ind på vores hjemmeside.

Høringssvar til forvaltningsplanen for skarv (sendt til bestyrelsen den 29. juli
2021)
VÅS har sendt et høringssvar, som bestyrelsen er enig i.
Status på gen- og nytegning af kontrakter på Zone 1,
Helge arbejder meget med nytegning af kontrakter på Zone 1. Der afholdes et
par møder i Klubhuset for lodsejere Zone 1.
herunder Gl. Holme Å
Der arbejdes fortsat på at få lejeaftaler ved GL. Holme Å.
og eventuelt bud på strækning på Zone 1
Bud sendt, men ikke afklaret endnu.
Ejerskifte Egon Frahm, Linding Å (Helge og Jan er orienteret)
Strækningen er ikke nem at fiske fra. Vi sletter fiskeretten på kortet langs
strækningen ved Linding Å.
Status på skiltning vedrørende gratis fiskeri på dele af Varde Kommunes
arealer – eventuelt særskilt tekst om dette på hjemmesiden
Udsat til senere.
Henvendelse fra Torben Brodersen vedrørende spinnere
Steen taler med Torben om muligheden for et kursus i spinnebygning i
Klubhuset til vinter.
Laksekonference fredag den 8. oktober 2021 (invitation og program sendt til
bestyrelsen den 3. august 2021)
Steen deltager og evt. Lars Ager.
Orientering fra kassereren v/ Helge
Aktuelt medlemstal og status på økonomi
622 seniorer 30 ungdom 67 juniorer = 719 i alt. Det er plus 65 i forhold til
2019.
Proces for udarbejdelse/færdiggørelse af lodsejerkontrakter på Zone 1 for
2022-2023-2024, herunder møder for lodsejere
Helge arbejder meget med nytegning af kontrakter på Zone 1.
Der afholdes et par møder i Klubhuset for lodsejere Zone 1. Den 18. og den
25. august kl. 19:30.

Kontingent for 2022 samt eventuel rabatordning for dem som tilmelder sig pr.
1. september 2021
Jan sætter et tilbud op på hjemmesiden den 15. september. Tilbuddet går på
gratis fiskeret resten af 2021 og medlemskab i 2022 for nedennævnte priser
for 2022:
1450 + 450 = 1900 kr. Senior
1450 + 300 = 1750 kr. Unge
300 + 0
= 300 kr. Juniorer
Orientering fra udvalgene
Opsynsudvalget v/ Steen
Orientering til opsynsmændene om:
- Gennemførte kontroller
- Retningslinjer vedrørende fiskeri når det er varmt
- Nye ID-kort
Vandplejeudvalget v/ Jeppe
Efter noget besvær om vandplejeprojektet ved Bjerremose Bæk har Jeppe nu
fået bevilget midlerne til projektet fra Naturfonden.
Jeppe arbejder fortsat med et projekt ved Ralm Bæk.
Jeppe har indkaldt til et møde i vandplejeudvalget.
Elfiskeudvalget v/ Søren
Genopfriskningskursus i elfiskeri 30. oktober 2021i Gram
Søren tjekker op på, hvem der mangler at tage genopfriskningskursus.
Elfiskeri efter havørred
Søren tager en kontakt til GSF om det fremtidige elfiskeri og opdræt af
havørreder.
Klækkeriudvalget v/ Søren
Praktisk udvalg v/ Kurt
Juniorudvalget
Arrangementudvalget v/ Tommy

Arbejderfrokost
Tommy planlægger den aftalte frokost i oktober måned.
Medieudvalget v/ Jan
Jan lægger vores anbefalinger om fiskeriet op på hjemmesiden.
Klubhusudvalget v/ Jan
Juniorer fra Odense i klubhuset sidste weekend i august
Vi formoder de kommer. Dato er sat ind i kalenderen for Klubhuset.
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde
Torsdag den 2. september kl. 18:00 på Fritidscentret.
Eventuelt
Søren har planer om at nedtage vægen til kontoret lørdag den 11. september.

