
Der afholdes bestyrelsesmøde i VOSF mandag d. 5. september kl. 19.00  

På Baungårdsvej 
 

 

Afbud fra Jens Kristian Bech og Hans-Jørn Lauritzen 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af sidste referat. 

Referatet blev godkendt 

 

2. Formand. 

Deltaget i Grønt Råds Møde, referat udsendt. 

Måske et samarbejde med jægerorganisationerne omkring skarvbekæmpelse. 

 

3. Økonomi. 

Statusrapport runddelt. 

Prisen på fiskekort i Drostrup er hævet til 90.- kr. 

Vi er bagud med indtjeningen, bl.a. pga. investeringer ved søen. 

Indtægterne generelt er steget. 

Forbundet hæver kontingentet næste år. 

VOSF´s kontingent for 2017: 

Juniorkontingent på 450,- kr.  

Unge op til 25 år betaler 500,- kr. 

Familiekontingent: 1200,-  

Seniorer: 850.- kr. 

Pensionister: 650.- kr.  

Nye medlemmer, der indmelder sig i efteråret får fiskeri i VOSF´s vand resten 

af året plus forbundets blad for 100,- kr. 

Simon rundsender opgørelse over de forskellige udgiftsposter ved søen i 

Drostrup. 

  

4. Kongeåsammenslutningen. 

Sammenslutningen har - med stor opbakning til projektet og med enkelte 

ændringsforslag - lavet høringssvar til Esbjerg Kommunes forslag til projektet 

omkring faunapassage ved Jedsted. 

Der fanges tilsyneladende flere fisk i Kongeåen i år end sidste år neden for 

Jedsted. 

 

5. Junior. 

Fin krebsetur. 

4 juniorer tilmeldt kursus. 

Tur til Kolindsund om 14 dage. 
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6. Drostrup fiskesø.  

Skilte er opdateret med nye priser. 

Ved høje temperaturer bedes alle tage bundtemperaturen. 

God omtale i både Vestkysten og Ugeavisen af handikapfiskeplads. 

Der er overvejelser omkring søgning af fonde til etablering af et 

handikaptoilet. 

Giv Calle besked, hvis pumpen sættes i gang. 

Toilettet males. 

Det undersøges, om vi kan få etableret ”mobile pay” ved søen. 

Calles forslag til nye fiskekort blev drøftet.  

Indvielse af handikappladsen. PG arrangerer. Den 8. oktober foreslås. 

Bestyrelsestur aflyses. 

Den7. oktober er der krebsetur kl 14.00 ved Gesten Å. 

Affaldsposer skal tømmes senest onsdag. 

 

7. Hjemmeside. 

7300 visninger. Siden bruges rigtig meget. Gode fangsthistorier efterlyses. 

 

8. Skiltning, broer og hegn - overgange. 

Intet nyt. 

 

9. Eventuelt. 

 

 

 

  

 

       

 

  


