Vejen og Omegns Sportsfiskerforening
Der indkaldes til Generalforsamling tirsdag den 12. oktober kl. 19.00
på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen.
19 medlemmer deltog.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Jan Thorsted valgt
Konstaterede af formalia var i orden.
2. Bestyrelsens beretning.
Michael fremlagde bestyrelsens beretning (findes på bilag)
Yderligere tilføjelser:
Generalforsamlingen skulle være afholdt helt tilbage i februar. Så denne
generalforsamling vedrører udelukkende år 2020.
Michael takkede vagtholdet ved søen for deres indsats.
Opfordring til at sende stof til hjemmesiden.
Efterlyste hjælpere til restaurering af ”vore” mindre vandløb, ex. udlægning af større
sten til skjul.
Takkede for samarbejdet i bestyrelsen.
Debat:
Lars Juhl mener, der er for få fisk. Opfordrer til udsætning af ørredyngel.
Michael forklarer, at vejen frem er restaureringer, spærringerne er fjernet, det tager
tid at opbygge en bestand. Udsætninger hører fortiden til. Der er en forventning om, at
det trods alt går fremad.
Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk forsøges inviteret til næste generalforsamling.
Beretning blev enstemmigt godkendt
3. Aflæggelse af regnskab.
Simon gennemgik regnskab for 2020 og budget for 2021.
Regnskabet voldsomt påvirket af Covid 19. Mange fiskede i Drostrup. Flere nye
medlemmer. Salg af dagkort steget.
Overskud på 38.720,60 kr.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Vedr. budget til orientering: Det vides allerede nu, at budget 2021 ikke kan holde, da
det desværre har været nødvendig at lukke søen indtil videre præventivt for IHN. Der er
doneret 25.000,- kr. til vandløbsrestaurering. Projektet er dog pt. udsat.
4. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er: Simon Simonsen (modtager genvalg)
Hans Jørgen Pedersen (modtager genvalg)
Begge kandidater blev genvalgt.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bo Madsen og Kristian Rygaard Lenchow blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.
7. Valg af 1 revisor:
På valg er Torben Nielsen
Torben blev genvalgt
8. Eventuelt.
Poul Veise forslog en anerkendelse for arbejdet ved søen. De honoreres med et gratis
fiskekort.
Der blev stillet spørgsmål til el-fiskeri og grusudlægninger. Der findes en projektplan
for oprettelse af gydebanker.
Michael takkede afslutningsvis for fremmødet.

