
Der afholdes bestyrelsesmøde i VOSF mandag d. 07. september kl. 19.00  

På Baungårdsvej 
 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af sidste referat. 

 

2. Michael, Grønt Råd, E-fiskekort, ”Gratis fisker”, m.m. 

 

3. Økonomi, Simon. 

Vi forventer at få flere indtægter fra søen samt dagkort i år. 

 

4. Kongeåsammenslutningen, Simon. 

Intet nyt om Jedsted.  

 

5. Junior, Flemming. 

Weekenden 12/9 og 13/9 tager juniorerne til Grenå. Juniorerne har været i 

Gesten å for at fiske krebs med stor succes ca. 90 stk. Flere forældre var også 

med. Krebsene blev kogt ved vandet og nydt. Vi har fået sponsoreret 2 tipitelte 

af en juniors far som har et teltfirma. De blev indviet på tur til Årø med succes. 

Vi har fået 2 nye juniormedlemmer siden sidst.  

 

6. Drostrup fiskesø, Calle.  

Der er blevet foretaget grødeskæring i juli og det vedtages at blive en fast 

udgift hvert år fremover. Vandpumpen fra bækken til søen har fungeret godt og 

sammen holdt med udsætning af regnbueørreder på max. 1,5 kg har 

dødeligheden været lav. Udsætning af guldørreder har forløbet godt – fiskene 

har været synlige i vandet og har virket tillokkende på flere besøgende.  

Calle fremlagde forslag (tegning) med bro til handicappede, der blev positivt 

modtaget. Bestyrelsen tænker over forslaget – gratis materialer, søgning af 

fonde ol. 

Calle fremlagde forslag (tegning) om et anlæg til forsyning af koldt vand til 

søen – vi kan koble os til markvandsboringen. Bestyrelsen tænker over 

forslaget. 

Hans Jørgen foreslår at vi rydder søens område med buskrydder. Calle finder 

dato + hjælpere.  

 

7. Hjemmeside, Hans-Jørgen. 

Hjemmeside kører OK. Indlæg mangles. Der kommer snart nærmere 

information om å-tur i oktober og fladfisketur i november.  

Facebook kører godt – der har været mange indlæg om fangster og oplevelser 

fra Kongeåen i 2015. God eksponering af indlæg ved deling. 
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Opslag fra Poul Vejse angående en gruppe pensionister der afholder 

grejeftermiddag på Knudepunktet – opslaget lægges på hjemmesiden under 

pensionistgruppen.  

 

8. Overgang og skiltning, Mikkel 

 

9. Siden sidst, alle. 

 

10. Eventuelt. 

 

Flemming: viste kort med opgørelse over antal bredmeter for at kontrollere 

om antal meter passer i forhold til afregning. Et udvalg af bredejere med de 

største differencer kontaktes. Michael og Flemming tager action. 

Calle: Forslag til tur til Mandalselven i 2016 – Calle har lavet budgetforslag. 

Der laves en indbydelse til turen, der lægges på hjemmesiden og evt. sendes 

som E-mail til medlemmerne. 

Michael: Fiskebanko som julearrangement. Jens Kristians historiske tidslinie 

skal der være tid til at vurdere inden feedback gives. 

Hans Jørgen: Nivellering af stien langs søen er nødvendig. Kender vi en der 

har en rendegraver vi kan låne billigt eller bytte med andet ?? 
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