
Bestyrelsesmøde VOSF 6. juni 2016 

 

Afbud fra Flemming, Mikkel og Henning. 

 

1. Referat fra sidste møde godkendt 

 

2. Lodsejerarr. aflyst. Prøver til næste år igen. 

Grønt råds møde. Nye regulativer undervejs. Vi bliver holdt opdateret. 

Møde om lodsejeres antal meter bred. Flemming leverer kort over hver enkelt lodsejers strækning, og derefter 

kontakter vi de, der skal rettes. 

Får snart speciale vedr. stalling og skarv, når eksamen er overstået. 

 

3. Økonomi 

Status indtil nu. Nogenlunde som sidste år. Lidt flere udgifter til søen. 

Vi sælger de sidste obligationer nu og regulerer garantkontoen. 

 

4. Kongeåen 

Projektet ved Jedsted forløber planmæssigt indtil videre, og det forventes, at spærringen bliver fjernet i løbet af 

2017. Folk opfordres til at lade være med at fange og genudsætte laks nu, hvor temperaturen er høj. 

5. Juniorer 

Har haft en god tur til Kongeåen og planlægger en tur med overnatning til Barsø. 

 

5. Drostrup 

Lystfiskeriets dag gik rigtig godt. ASF Dansk Folkehjælp havde også et godt arrangement. Vi får muligvis nye 

medlemmer via de to arrangementer, samt når vi træffer folk ved søen og laver lidt reklame. 

Nogle sviner rensebordet til, og vi må prøve at bløde det op, mens sækkene tømmes, så det kan blive gjort rent. 

Der pumpes nu vand i søen for at dæmpe temperaturen. Calle har købt nyt kabel til pumpen. 

Grøden slås den 17. juni, og kanterne skal helst slås inden. Michael har en le og Jens Kristian slår kanterne. Er 

der flere, som kan hjælpe, er det fint. 

Problem med cigaretskod, som vi er nødt til at samle op. 

Der undersøges forskellige muligheder vedrørende broen til kørestole, og der sker noget inden så længe. 

 

6. Hjemmeside og Facebook 

Hjemmesiden bliver godt benyttet, og nogle opslag på Facebook likes og deles af rigtig mange. Hans Jørgen 

efterspørger flere historier. 

 

7. Skiltning og broer 

På næste møde følger vi op, om alt er blevet lavet. Vi mangler en tilbagemelding fra Flemming og Mikkel vedr. 

broen over Skodborg bæk. 

 

8. Eventuelt 

Skal vi prøve at aktivere vore seniorer lidt mere med ture eller lignende? 

Planlagt medlemstur til Gels å den 2/10 og medlemstræf ved søen den 30/10. 

Referat Simon. 


