
Referat bestyrelsesmøde VOSF den 4. december 2017. 

 

Siden sidst.  

 

 Michael har været til forbundsmøde. DSF har brug for flere medlemmer og giver nu intro 

tilbud til nye foreninger. 

 Bro til Skudstrup Bæk, afhentet og ligger ved Michael. Vi sætter den op efter nytår og det 

kræver en tilladelse fra kommunen. 

 Vejen Store og Lille vandmølle spærringerne skal løses som ét projekt i det konkrete 

vandområde. Kommunen har fået afslag på den første ansøgning. 

 Der er lavet analyse af opgangen af laks og havørred. Bestandstallene kommer fra DTU, 

som også har lovet at gentage undersøgelsen om tre år. 

 Vejen kommune er ikke kommet nærmere en afgørelse omkring hvilke vandløb der skal 

udgå af vandplanen.  

 Michael forsøger om der kan laves en artikel om Kongeåen til i Sportsfiskeren. 

 

Økonomi 

Vi kan se frem til et lille overskud  i 2017. Vi er p.t. 153 medlemmer.  

 

Kongeå sammenslutningen: 

En lille stigning i laksefangsten og en mindre fangst af havørred i hele Kongeåen. Ønsker om at få i 

gangsat restaureringsprojekter. Der har været afholdt møde med Vejen Kommune om restaurerings 

muligheder. DTU deltog ved fiskekonsulent Finn Sivebæk. 

 

Juniorer 

Har haft et par ture og er nu startet med vinterens grejaftner. Vi er lidt færre, da et par stykker er på 

efterskole. 5 juniorer har været på vellykket juniorlederkursus. Hovedparten af kursusgebyret 

forventes retur til foreningen via kommunen. 

 

Fiskesøen 

Diskussion af hvordan vi får koldt og næringsfattigt vand, til søen om sommeren. Der arbejdes 

videre med fremkomne ideer. 

Forårs klargøring skal gennemføres som vanligt. Calle laver budget.  

Analyser af indløbsvandet til søen koster ca. 700 ekskl moms (N og P analyse). Vi  sparer foreløbig 

pengene, da det vand der siver ind i søen fra nord er rent (ingen alger i vandhullerne mod nord). 

Altså ingen prøver denne gang. Næringsstof niveauet i Drostrup Å er for højt (målinger hentet fra 

Arealinfo), så vand herfra er ingen god ide. 

Jens Kristian samler op i et notat om de forskellige tiltag vi kan gøre for at holde næringsniveauet 

og sommertemperaturen nede i søen. 

 

Hjemmesiden.  

Statistikken viser at den er godt besøgt, men send endelig mere materiale. Det er nyheder på siden 

der skaber en aktiv side. Det samme er gældende for vore Facebooksider. 

 

Generalforsamling.  

Oplæg til indkaldelse godkendt. Lokalet ER booket den 5. februar 2018.  

Flemming undersøger om Morten Øland kan/vil give et foredrag. 

 



Referent  

 

Flemming Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 


