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Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af sidste referat.  

Referat godkendt. 

 

2. Formand. 

Har observeret flere folk ved åen, og det er positivt. Følger projektet i Jedsted. 

 

3. Økonomi, Simon. 

Ser fornuftigt ud med flere indtægter især fra søen. 

 

4. Kort om Kongeåsammenslutningen, Simon. 

Samarbejde om projektet i Jedsted og om vandrådet. 

 

5. Kort om junior, Flemming. 

Det går fint med juniorerne, selv om en tur måtte aflyses på grund af få 

tilmeldinger. Emil og Viktor hjalp til ved søen da ASF var på besøg, og det 

gjorde de rigtig godt. 

 

6. Kort om Drostrup fiskesø, mobilpay, leje af søen.   

Vi sætter gang i Mobile Pay og Simon bestiller sim-kort og dankort. Mikkel 

eller Hans-Jørn har en telefon, som nok kan bruges. 

Hunde er ikke tilladt ved søen, og det skal håndhæves. Skiltning med det. 

Vi talte om at få lavet en slags opslagstavle, da mængden af informationer i 

skuret er ved at være uoverskuelig. Der sættes et skilt op, som indikerer 

videoovervågning. 

Fredag og lørdag eftermiddag er der ofte nogen som laver mad og spiller musik 

og det skal helst holdes på et acceptabelt niveau. 

Fiskene er nogle gange mindre end 1 – 2 kg. Simon kontakter Præstkjær. 

Når søen lejes, så skal vi fremover have klare linjer. Søen må lukkes to timer 

før et arrangement. Som udgangspunkt 1000 kr. for 6-7 timer og hele dagen 

koster 1500 kr.  

Fiskekort til søen tilrettes og mulighed for Mobile Pay tilføjes. Calle rentegner 

før trykning og aftaler med Simon inden bestilling. 

 

7. Kort om hjemmeside. Hans Jørgen. 

Hjemmesiden og Facebook kører. Michael sender billeder til Hans Jørgen om 

Jedsted. Juniorer og andre opfordres til at sende billeder og fangsthistorier til 

Hans Jørgen, som så lægger det op begge steder. 
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21000 views siden start sidste år på hjemmesiden, og det er rigtig fint. Gode 

historier hitter også på Facebook. 

 

Der er en fremmed side på Facebook, som hedder Drostrup Fiskesø. Den skal 

vi prøve at få lukket ned eller overtage. Vi prøver at købe domænenavnet 

www.drostrup-fiskesoe.dk, som giver visse muligheder for at gribe ind. 

 

Vi opgraderer vort abb. på vor hjemmeside, således at vi får mulighed for 

daglig backup og vil også indeholde prisen på ovennævnte nye hjemmeside! 

Prisen bliver kr. 55,00/måned incl. backup og ekstra hjemmeside på søen. 

 

8. Gelså. Jens Kr. 

Der er fisk i Gels Å, og der var mange majfluer. 

 

9. Eventuelt. 

Michael er næsten færdig med en ny handlingsplan for Kongeåen, som kan 

være grundlag for indsatser i de kommende år. 

 

 

  

 

       

 

  

http://www.drostrup-fiskesoe.dk/

