
Der afholdes bestyrelsesmøde i VOSF mandag d. 02. nov. kl. 19.00  

På Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen  
 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Dette er godkendt. 

 

2. Formand. Generalforsamling. 
Angående referat fra generelforsamling. 

Simon skal have referatet fra generalforsamling printet ud efter at det er rettet og dette skal 

skrives under af Jan Thorsted. Det sendes til Simon som afleverer det i banken jf. regler om 

hvidvask. 

 

3. Økonomi, Simon. 
Det kan mærkes at søen er lukket. Vi forventer et underskud på årets regnskab på 25.000 kr. 

primært pga. manglende indtægter fra søen. Vi blev enige om at fastholde kontigentet.  

 

4. Kongeåsammenslutningen, Simon. 
Årets fangster er 146 laks og 153 havørreder. Simon sender en oversigt over de fisk der er 

fanget grupperet i store og små laks samt. Der er blevet udsat 2 x 35.000 ½ års laks. De 

ekstra laks er puljen fra Sneum å der ikke kunne udsættes der pga. IHN.  
 

5. Junior. Hvem overtager fra næste år, er der en afklaring?  
Kristian Lenschow vil gerne være ny juniorleder: Han er ikke til stede i aften så Michael vil 

ringe til ham angående endelig afklaring af fremtidig junior ledelse. 

 

6. Drostrup fiske sø. Hans Jørgen. 
Drostrup Fiskesø Facebook side er godt besøgt bedre end VOSF Facebook side. Der er 

flere besøgende på Facebook siderne i forhold til hjemmesiderne for hhv. Drostrup og 

VOSF.  

Hans Jørgen laver en plan for hvordan søen skal genetableres dette skal koordineres med 

planerne for etablering af stryget ved Vejen Store Vandmølle. Igangsætning af stryg 

etablering kræver at Vejen Store Vandmølle fisk er IHN fri og at dammene er tømt for fisk. 
 

7. Hjemmeside. Hans Jørgen. 
Vi mangler indlæg til hjemmesiden (og Facebook side) 

 

8. Eventuelt, bordet rundt. 
Jens Kristian er valgt ind i bestyrelsen for Gelså sammenslutningen for 2 år på den nyligt 

afholdte generalforsamling 2020 (udsat fra foråret pga. Corona). 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lige inden generalforsamlingen. 
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