
Bestyrelsesmøde i VOSF, mandag den 30. november 2015 kl 19.00 på 

Byskolen. 

 

Alle mødt 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af sidste referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Michael. Info. 

Stallingundersøgelse med mærkede fisk pågår. 

Fire vildtkameraer opsat, har vist oddere på engen ved ”røde låge”. 

Michael til møde i forbundet. Bl.a. svære problemer med manglende 

medlemmer. Der skal findes ny formand. 

Møde i Gels Å sammenslutningen. Positiv tilbagemelding. 

Lodsejerarrangement afholdes i juni. Endelig dato bestemmes 

senere. 

 

3. Økonomi 

Ser fornuftigt ud. Med forventning om, at balancen går i nul.  

Lille fremgang på medlemsantallet. Husk kørselsafregning til Simon. 

 

4. Kongeåsammenslutningen 

Der er tegn på en igangsætning af første delprojekt ved Jedsted.  

198 laks og 352 havørreder fanget i Kongeåen i år.  

498 laks og havørreder er løftet op ved Jedsted. 

 

5. Junior. 

Fladfisketur. Klubaftner er startet. Geddetur i december.  Succesfuld 

tur til Kolindsund gentages til næste år.  

Deltager i Sjov lørdag-arrangement i Vejen Idrætscenter i januar.  



2 juniorer på lederkursus. 

 

 

6. Drostrup fiskesø 

Medlemstræf med ca. 20 deltagere. Godt arrangement. Overvejelser 

omkring handicapplads og bedre toiletfaciliteter. Store Vandmølle 

kan pt. ikke levere fisk. Der er udsat en lille mængde guldørreder. 

Søen har været i gang hele sommeren.  

Hans Jørgen P. fremlagde nogle tanker om forbedringer ved søen 

med tanke på at tiltrække flere besøgende.   

En længere diskussion om oplægget og om størrelsen på 

udsætningsfisk. 

Hans J L arbejder videre med ideen omkring planeringen af venstre 

bred. Calle laver overslag over en handicapplads.  

Forslag til jubilæumsarrangement ved søen. Calle, HJL og HJP 

arbejder på et forslag til et arrangement ultimo april. 

 

7. Hjemmesiden 

Stor fremgang i besøgstallet på hjemmesiden. Forslag til nyt look på 

hjemmesiden. HJP vil gerne arbejde på at ændre siden til en mere 

moderne side. Visningerne på Facebook er omtrent fordoblet. 

 

8. Overgange og skiltning 

Kommunen har nu etableret adgang fra Frihedsbro til 

”Halmstakken”.  

Strækningen fra Knagemølle til Frihedsbro bør tjekkes kommende år. 

Skiltning skal forbedres ved vore P pladser. Michael og Simon 

arbejder med sagen. 

 

9. Siden sidst 

Jens Chr.: Hvor tit skal vi gennemgå handlingsplanen? Som 



minimum én gang om året i forbindelse med mødet i februar. 

Tidslinjen: Enkelte tilføjelser er indføjet. 

God fladfisketur med gode fangster. Tur næste år er allerede bestilt. 

Hans J.L.: torsketur afvikles en hverdag, nok i uge 10 eller 11. 

Calle: Forbereder laksetur til Norge. 

Flemming: Har en frygt for at vandløbene primært skal opfattes som 

og fungere som afløbskanaler. Alle kommuner skal lave nye 

regulativer.  

 

Mødet slut 21.25. 

 


