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Afbud: Mikkel pga. arbejde. 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af sidste referat. 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Formand.  

Møde i Grønt Råd, besøg på Aquapri. 

Medarbejder fra bruget inviteres til at lave et indlæg i forbindelse med 

generalforsamlingen.  

Problemer i Vejen Kommune med spærringer ved Lille- og Store Vandmølle. 

Kommunen er dog i dialog med begge ejere og forventer at lave passage begge 

steder. 

Kongeåen fri for spærringer senest 2020. 

En af vore lodsejeres ejendom og jord sælges som dødsbo. 

Regionsmøde i DSF. Svigtende medlemstal med tendens til stagnering i tallet. 

 

3. Økonomi, Simon. 

Kasserapport omdelt. 

Det tyder på et underskud på omkring 20.000.- kr.  

Et samlet billede vil være klar om en måneds tid. Problematikken bør tages op 

senere inden generalforsamlingen, på bestyrelsesmødet i januar.  

Der bør være et realistisk bud på et budget. 

 

4. Kongeåsammenslutningen, Simon. 

895 laks og havørreder er ”løftet op ” ved 4gange elfiskeri ved Jedsted.  

Projekteringsfasen i Jedsted forløber planmæssigt. 

Møde om lakseudsætninger. Lakseyngel ud i september. 

Michael har elfisket med DTU Aqua. Fisket fra Knagemølle til ”Røde Låge. 

Fiskeriet gav 25 havørreder og 12 laks.  

Artikel om befiskningen på Fiskepleje DK. 

 

5. Junior, Flemming. 

God kysttur med 13 deltagere, 4 juniorer på lederkursus.  

Junioraftnerne på Baungårdsvej er begyndt. 

 

6. Drostrup fiskesø, Calle.  

Indvielsen af fiskebroen for handikappede blev aflyst.  
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Få fiskere lige nu, bl.a. pga. is.  

Rumænsk dame er blevet bortvist pga. snyd. 

Vi afventer nye muligheder for betalingsmetoder ved søen. 

 

 

7. Hjemmeside, Hans Jørgen. 

Gode historier giver god interesse og omtale. 

Hans Jørgen orienterede om de fremsendte oversigter over brugen af 

Facebook og hjemmeside. 

Husk at tage billeder! 

 

8. Skiltning, broer og hegn - overgang, Mikkel. 

Intet. 

 

9. Gelså sammenslutning, Jens kr. 

Formandsmøde, da klubben i Vejle har meldt sig ud. Dermed færre penge i 

sammenslutningen. Der foreslås derfor en stigning til 80,- kr. pr medlem i de 

tilsluttede foreninger. Enighed i bestyrelsen om at vi accepterer forhøjelsen. 

Vi bør søge indsigt i de kontraktlige forhold omkring sammenslutningen.  

Jens Chr. tager kontakt til sammenslutningens formand. 

 

10. Eventuelt. 

Michael med i et pilotprojekt med henblik på at redde snæblen. Snæblen skal 

måske udsættes i flere åer? Seneste nyt er, at der trods alt rapporteres om flere 

snæbler i år end tidligere. 

Tilbud om foredrag om vildmarksforedrag fra Kasper Thomsen fra Vejen BC. 

Overvejes til et forårsmøde. 

Der er bestilt én båd til næste års tur i Langelandsbæltet. Der må forventes en 

prisstigning. 

 

Mødet slut kl. 21.15 

 

 

 

  

 

       

 

  


