Varde Sportsfiskerforening 2021 Bestyrelsesmøde Referat (8) 2-9-21
Torsdag den 2. september 2021 kl. 18.00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde

Referat: Jan
Deltagere:
Formand Steen Thomsen, Kasserer Helge Højstrup Jensen, Næstformand Jeppe Beck Danielsen,
Søren Porsgaard, Tommy Lykke Hansen, Ole Dastrup, Kurt Dam, Erik Aagaard og Jan Porsgaard.
Derudover deltog den eventuel kommende kasserer: Henrik Lundgaard.

Dagsorden:
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 12. august 2021
Generalforsamling for 2020, torsdag den 16. september 2021 kl. 19.00
Vi mødes kl. 18:00
Hvem gør hvad?
Dagsorden, herunder print til omdeling
Dirigent
John Theil Pedersen
Beretning med tilhørende præsentation
Får Steen styr på.
Steen inviterer forskellige foreninger til at overvære generalforsamlingen (GSF, VÅS,
Lodsejerforeninger…)
Regnskab med tilhørende præsentation og print til omdeling
Helge og Steen.

Forslag, herunder eventuelle vedtægtsændringer – mail med forslag til
medlemmerne samt print til omdeling
Forslaget udsendt via DSF pr mail.
Valg: Som tidligere skrevet ang. valg.
Valg af kasserer.
(Helge Højstrup Jensen modtager ikke genvalg)
Kandidater kan opstilles ved henvendelse til formanden før eller på
generalforsamlingen.
Henrik Lundgaard præsenterede sig selv (Eventuel kommende kasserer).
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.
Stemmesedler
Søren finder nogen.
Forplejning
Søren har bestilt til 100 personer.
Lodtrækning/præmier
Helge har talt med Outdoorexperten og aftalt ang. præmier.
Andet???
Orientering fra formanden v/ Steen
Status på IHN-smitten/Hvilested Dambrug
Vores havørreder er pt ikke smittede, men vi får sandsynligvis ikke lov til at udsætte
dem i Varde Å før næste år - 2022.
Det har også den effekt, at vi ikke kan overføre øjenæg fra vores klækkeri til
Hvilested Dambrug.
Det rejser det spørgsmål, om vi skal stoppe med at avle på havørreder?
Emnet skal også drøftes med GSF.
Orientering fra lodsejermøder den 18. og 25. august 2021
Et par gode møder, der gav god opbakning til VSF fra lodsejerne.

Status på gen- og nytegning af kontrakter på Zone 1, herunder Gl. Holme Å og
eventuelt bud på strækning på Zone 1
Helge gav en orientering om kontrakter på Zone 1. Det ser positivt ud.
Plan, herunder datoer, for færdiggørelse og udsendelse af kontrakter på Zone 1
Alt skal være på plads inden udgang af november. Vi aftaler videre forløb efter
generalforsamlingen (evt. ved næste bestyrelsesmøde).
Bordet rundt – herunder orientering fra udvalgene
Hornelund bæk projektet bliver nu til noget da Den Danske Naturfond (DDN) har
godkendt og bevilget op til 692.000 kr.
Laksekonference 8. oktober. Steen, Erik, Lars Ager og evt. Søren.
Der er også - efter konferencen - en middag med Dansk Laksefond. Bestyrelsen
godkender at: ”Det finder Steen ud af, om der er deltagere til”.
GSF har inviteret til et møde i Grindsted den 13. oktober kl. 19:00.
Steen, Helge, Jeppe, Ole, Søren, Kurt.
Emner på mødet:
Status på IHN og vores ørreder i Hvilested Dambrug
Overvejelser vedrørende elfiskeri fremadrettet, såfremt antallet af "naturlige"
havørreder ser ud til fortsat at stige
Udsætningsplan/fordelingsnøgle for udsætning af 70.000 stk. ½-års laks (mod
tidligere 50.000 stk.)
Eventuelt samarbejde om leje af fiskevand i Gl. Holme Å
Erfaringer med DTU´s fangstjournal
Drift og vedligehold af "Fiskeekspressen"
…
Holme Å - 12. oktober kl. 13.00 trækkes stemmet og vandet løber tilbage i den
egentlige og genoprettede Holme Å.
Arbejderfrokost bliver nu den 30. oktober kl. 14:00.
Deltagere: Alle fra udvalgene + eventuelt andre, som har hjulpet med noget.
Alle der skal have en indbydelse, skal Steen have et navn og en mailadresse på snarest.
Laks ½ års - 25. sep. sætter Ole og GSF 70.000 stk. ½ års laks ud. Måske nogle også i
Holme Å.
Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde

Torsdag den 30. september kl. 18:00.
Eventuelt

