
 

Bystyrelsesmøde 20/4-2015 kl. 19,00 

Seneste referat godkendt. 

1. Mikkel har kigget efter broer, men der afventes at Kongeåstien bliver færdig. Flemming har travlt 

og derfor flytter vi kasteinstruktionen til sensommer. Jens Jørgen ændrer dette på hjemmesiden 

under aktiviteter. 

2. Brev fra et medlem. Hans Jørgen svarer medlemmet vedr. hans spørgsmål om hjemmesiden. Calle 

sender svar vedr. fiskesøen til Michael.  Michael har svaret vedr. vandpleje og bækørred fredning. 

 

Fiskeriartikel om fluefiskeriet i Kongeåen laves af tre fluefiskere fra FFFD. De bor en weekend hos 

Michael hvor de fisker og laver en artikel. Vi doserer nogle gratis dagkort. 

 

Jels Fiskeriforening tilbyder 10 gratis dagkort til Jels Søerne. Flemming sender tilbud fra Jels 

fiskeriforening til Hans Jørgen så vore medlemmer kan benytte 10 gratis fiskekort. Flemming giver 

samme tilbud til Jels foreningen og Simon administrerer ordningen. 

 

Gels Å sammenslutningen. Der har været ekstraordinær generalforsamling da der var fejl i 

regnskabet. Kim Herman er blevet ny formand i sammenslutningen. Der har været enorme 

udgifter, som nu er barberet ned. Regnskabet og budgettet blev godkendt. 

 

 

3. Jedsted er stadig i godt gænge og Kommunen vil søge i august om realiseringsmidler til projektet. 

Vandløbet deles i tre løb og lægges med maks. 4 promille. Forventet løst i 2017 og 2018. 

Laksekvoterne er fordelt som sidste år. 

 

4. Juniorafdeling kører fint. Klubaftener er afsluttet for i år. Seneste Å-tur gav ingen laks, men en flot 

bækørred blev landet og genudsat. Vi er blevet tilbudt sponsor jakker fra Morten Beier Trane som 

ejer firmaet TANTEC. Flemming arbejder videre med dette. 

 

5. Jels foreningen har været på besøg og lejede søen. De havde en god dag og har på FACE book 

reklameret for søen og takket for besøget. De vil gerne komme igen næste år.  

 

6. Hjemmesiden. Hans Jørgen arbejder forsat med hjemmesiden. Han vil kontakte det medlem som 

har henvendt sig, og tage en snak om siden. Fiskesøen er kommet på forsiden, da vi jo skal sælge 

nogle kort. El fiskefilm fra Konge åen lægges på you-tube og så kan der linkes til denne. Der er også 

øget aktivitet på FACEBOOK. 

7. Fiskeriets dag skal annonceres. Vi bør alle agitere for arrangementet. Pensionist gruppen består nu 

af ca. 16 tilmeldte. 

Historisk materiale gøres tilgængeligt til hjemmesiden af Jens Kristian.  

Mødet sluttede kl. 21.05 


