
Møde i VOSF den 04. April 2022 

Deltagere: Michael, Simon, Hans Jørgen, Jens K. 

Afbud: Bo, Henning 

Referent: Jens K. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.  
Referatet fra sidste bestyrelsesmøde 21.02.22blev godkendt. 

  

2. Formand. Ørred temadag, Landsdelsmøde, Stor Vandmølle, Skaftkær bæk                    
Michael og Simon har været til landsdelsmøde i Kolding. 

Micheal har været til temadag om havørred i DSF. Det var en interessant dag med god 

videns opsamling op området. Der kom dog ikke nye konklusioner. 

 

3. Lystfiskeriets dag, Simon/Bo 
Skema udfyldt og sendt til forbundet. Temaet er ’Lær dit lokale fiskevand at kende’. Vi 

mødes ved Skodborghus og der bliver vist rundt på vores fiskepladser i Kongeåen. Max 

15 deltagere efter først til mølle. Der markedsføres generelt fra forbundet – vi skal så lave 

vores egen VOSF markedsføring. 

 

4. Økonomi, Simon 
      Økonomien ser fornuftig ud. Der er ved at komme gang i søen efter lukningen pga. IPN. 

       
5. Kongeåsammenslutningen, Simon 

Der er afholdt årsmøde i sammenslutningen. Sammenslutningens vedtægter skal 

gennemgås, så de er opdateret, hvis der kommer ansøgninger om medlemskab. 

Laksekvoterne er kommet.  
 

6. Junior. Hvad gør vi 
Jens K. har lavet et udkast til en tekst hvor vi søger en juniorleder som vi gennemgik. Der 

var gode ideer til ændring af tekst. Vi får DSF marketingsmedarbejder Julie Myhre til at 

hjælpe os med formulering, markedsføring mv. 

Vi har pt. 11 juniormedlemmer. Af de 11 har 3 været på fiskeakademi b.la. Lucas Strunge 

og Michael Martensen. 

 
7. Drostrup fiske sø. Hans Jørgen 

Der har været åbning af fiskesøen og sat ørreder ud. P gruppen har været i Kolding og 

hente en stak fliser. De lejer en gravemaskine og laver en terrasse (4 x 4 meter) ved siden 

af huset. Der planlægges også at lave nogle læskure og også lave en stor informationstavle 

for at samle alt information et sted. Der er blevet sat et SOS skilt op ved søen. 

Der skal trykkes nye dagkort. Søen er lejet ud til pensionistforeningen og Dansk 

Folkehjælp. 



 
8. Overgang og broer, Jens Kr./Simon 

Første prioritet er at få lavet broen imellem Skodborghus og Skoven. Michael har en ny 

bro som kan placeres på nogle nye overgangsstativer (disse står i Drostrup). De 2 broer 

i Vejen Å skal have enkelte nye brædder. Jens K. laver broer ved Vejen Å og får hjælp af 

Michael til broen ved Skodborghus. Broen nedenfor Michael fornys ikke dels går der ikke 

mange der dels er den udsat for kreaturer. Broen lige opstrøms Frihedsbroen repareres 

som sidste prioritet. Niels P vil gerne hjælpe. Simos skaffer kontaktoplysninger. 

 
9. Hjemmeside. Hans Jørgen 

Statistik er sendt rundt. Simon har opdateret regulativ og lakseregler, så de kan blive 

lagt på hjemmesiden inden sæsonen starter. 
 

10. Eventuelt, bordet rundt 
                 
. 

 

                

 
                 


