
Bestyrelsesmøde i VOSF mandag den 1. juni 2015. Afholdt hos Michael. 

 

Afbud: Flemming 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat. 

Godkendt 

 

2. Løst og fast 

Stadig uklarhed omkring lodsejere ved Vejen Å. 

Henning og Flemming søger at få endelig afklaring, så vi kan få aftale med 

lodsejere og få afregnet. Ved afregning inddrages Simon. 

Foldingbro Camping sælger nu dagkort til vores vand. 

 

3. Økonomi 

Kasserapport udleveret. Økonomien ser fornuftigt ud.  

 

4. Kongeåsammenslutning 

Simon til møde med Esbjerg Kommune til orientering omkring Jedsted 

Dambrug. Et kompliceret projekt. Et spil med mange ubekendte. Planen 

forventes først færdig i 2017. 

 

5. Junior 

Juniorafdelingen kører fortsat godt. Nye drenge med på Lystfiskeriets dag. 

God reklame med en flot laksefangst til en juniorfisker fra VOSF 

 

6. Drostrup Sø 

Dansk Folkehjælp har været på besøg ved søen. 32 personer ved søen på 

Lystfiskeriets Dag. Det har været nødvendigt at skifte leverandør af fisk. 

Skulle der blive problemer med for høj temperatur i søen udsættes 

guldørreder. Grøden trænger til at blive slået/oprenset. Måske det kan 

gentages som sidste år, hvor Michael og Flemming klarede opgaven. Ved vagt 

bør man huske at tjekke WC, gør evt. rent og tjek papir. Tjek muldvarpefælden 

og rengør bord og vask ved rensebordet!  



Foreløbig ser det ud til, at søen er bedre besøgt end sidste år. Der er enighed 

om, at der nu skal udsættes 1/3 større fisk. Kontrol i søen udvides så det sker 

flere gange dagligt. 

 

7. Hjemmesiden 

Der er stor tilfredshed med hjemmesiden, som fungerer fint. Vedr. fiskesøen 

findes den nu også på tysk og engelsk 

 

8. Siden sidst 

Meget kort gennemgang af de enkelte handlingsplanspunkter. Ser ud til, vi er 

godt med i forhold til planerne. Enighed om, der evalueres på planerne to 

gange om året. 

Simon opfordrer til lidt mere kontrol ved åen, da der er flere fiskere i år. 

Indvielse af Kongeåstien den 14. juni kl 11.00. Opfordring til at deltage, måske 

en idé for juniorerne? 

 

9. Evt. 

Intet 

 

 

 

 

 

 

 

 


