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Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af sidste referat. (Er der sendt en ud, kunne ikke finde den). 

Referat fra mødet i februar er ikke udsendt. Godkendes på næste møde. 

 

2. Formand, (jeg er forhindret i at deltage, må tage til UK). 

Intet til referat. 

 

En snak om fiskesøen: 

 

 Der er aldrig vedtaget noget men opstået en aftale om at der må fiskes 

når man har vagten. Der skal besluttes hvor mange fisk må man tage i 

forbindelse med en uge vagt. 

 Alle tænker på punkter de vil have diskuteret vedrørende søen.  

 

Drøftes under pkt. 6. 

  

3. Økonomi, Simon. 

Oversigt omdelt. Økonomien ser fornuftig ud. Dog vil vi gerne have flere 

medlemmer. 

 

4. Kort om Kongeåsammenslutningen, Simon. 

Projektet ved Jedsted er ved at gå i gang med omlægning af dambruget, og 

stemmet trækkes gradvist fra begyndelsen af maj, så spærringen forsvinder. 

Herefter laves det nye åløb. 

Jens Kristian skriver en kort sammenfatning af projektet ved Jedsted Mølle til 

hjemmeside/Facebook. 

Vandrådet for Vadehavsområdet er nu etableret med en god balance mellem 

grønne organisationer og landbrugsinteresser. 

 

5. Kort om junior, Flemming. 

Der har været tur til Jels Sø uden de store fangster, og der er efter sæsonstarten 

fanget fisk i Kongeåen og Vejen Å, dog ingen laks endnu. Klubaftener er slut 

for denne vintersæson. En af juniorerne har fanget en laks i Fladså på godt 9 

kg. Den 6/5 er der en tur til Barsø. 

 

6. Kort om Drostrup fiskesø, Calle.  

Det går godt ved søen, og der sælges pænt med kort. Forslag om særskilt 

møde, hvor Steen fra Præstkjær inviteres. Det aftales på bestyrelsesmødet i 

juni. 
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Der arbejdes fortsat med en løsning på Mobile Pay, Simon undersøger 

muligheder.   

Besøg af ASF forberedes den 14/5. Hans Jørgen er tovholder på den dag. ASF 

kommer også den 19/5 fra 16 – 20 med nogle unge, Flemming er tovholder. 

Lystfiskeriets dag den 21/5, og Calle er tovholder. 

 

Det er besluttet, at medlemmer af bestyrelsen må fiske gratis i den uge, hvor vi 

har opsyn ved søen, men man må højst hjemtage 3 fisk i løbet af ugen. Hvis 

nogen ønsker at fange flere fisk, må man købe et kort på lige fod med vore 

gæster ved søen. 

 

Ide: evt. tilbud om, at der er en instruktør ved søen et par timer en gang 

imellem, fx en lørdag om måneden. - God ide, hvis nogen har tid og lyst. Bør 

annonceres med opslag og på Facebook/hjemmeside 

 

7. Kort om hjemmeside. Hans Jørgen. 

Der mangler nogle indlæg til hjemmeside og Facebook, men der kommer 

forhåbentlig snart gode nyheder og billeder af fangster. Også andre medier kan 

fodres med gode historier. 

Forslag: Henning skriver historie til avis og ugeaviser, som fortæller om 

foreningens aktiviteter og fiskeri. Jens Kristian skriver lidt til Facebook og 

hjemmeside bl.a. om lystfiskeriets dag. 

Billeder på hjemmesiden bliver bedst, hvis de er i bredformat. 

 

8. Gelså. Jens Kr. 

Generalforsamling i februar. Vejle er trådt ud, men i stedet er Brede Å 

Lystfiskerforening kommet til, så økonomien er stabiliseret. 

 

9. Eventuelt. 

Calle har fået byttekort fra naboforeningerne med til Hans-Jørn. 

 

 

  

 

       

 

  


