
Referat fra den 3. december 2019 

 

Godkendt dagsorden 

 

Godkendt sidste referat 

 

Siden sidst 

Grønt råds møde. Vejen ønsker at lave en Kongeå naturpark. Der arbejdes på det. 

 

Aftale om nogle grusprojekter sammen med Vejen kommune. Michael har kontakten. 

 

Regionsmøde afholdt. Stadig økonomi problemer. Fangsrapporten.dk vil man forsøge at udbrede til 

forbundets foreninger. Der forventes støtte til udviklingen fra de netop afsatte midler til fremme for 

sportsfisketurismen. 

 

Broen til over Skodborg bækken ligger nu dernede og den er klar til opsætning. Mikkel finder en 

dag mellem jul og nytår hvor vi sammen får broen sat op. 

 

Økonomi 

Årets regnskab ser ud til at kunne balancere. Generelt har vi haft en lavere omsætning, men også 

lavere omkostninger.  

 

Der er genforhandlet tre nye lodsejerkontrakter efter ejerskifter. Der kun 13 lodsejere som skal 

afregnes ved personligt besøg. Alle andre får overført betalingen (fiskelejen). 

 

Juniorafdeling 

Afholdte ture uden de vilde fangster. En 8-12 aktive og god forældre opbakning.  

 

Drostrup Fiskesø 

Husk rengøring af håndvasken og giv besked når der mangler noget, f.eks toiletpapir. 

Calle har en to do liste til forårs arbejdsdagen  i marts. 

Vi er sluppet for mange døde fisk i den varme sommer og har ikke oplevet iltsvind som i 

sensommeren 2017. 

Der er ikke pumpet næringsrigt vand ind fra vandløbet og temperaturmåleren fungerer 

tilfredsstillende.  

 

Hjemmesiden og facebook 

Gode historier skal der til .. Send mest muligt til Hans Jørgen. 

Foreningens facebooksiden 183 følgere på facebook.  

Drostrup Fiskesø facebooksiden har 109 følgere. Der har ikke været mange opslag. 

 

Generalforsamlingen 

Calle genopstiller til bestyrelsen. 

Flemming genopstiller ikke, men fortsætter gerne som juniorleder et stykke tid endnu. Lokalet 

bookes til generalforsamlingen af Flemming.  

Indkaldelsen udsendes planmæssigt. Bemærkninger/ændringer, så hurtigst  muligt til Michael. 

 

Æresmedlem Karl Nielsen døde for ca. 3 uger siden. Vi holder et minuts pause. 



 

Flemming spørger Søren Rygaard om han kan vise billeder/holde foredrag. 

 

 

Referent 

Flemming Sørensen 


