
 

 

Bestyrelsesmøde i VOSF den 13. Juni 2022 

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

Afbud: Henning 

Referent: Jens K. 

 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat. 

Dette blev godkendt. 
 

2. Formand. 
Der er 2 projekter i støbeskeen et ved Kannebæk (som Michael står for) og et ved Vamdrup 

hvor Jesper fra Sydvestjysk er tilknyttet. Projektet ved Kannebæk starter op sidst i 

August/først i september. Michael har sammen med Lars Hammer-Beck udgivet denne 

interessante rapport om Kongeåen ’ Udvikling i antal gydegravninger og yngel af Havørred 

og Laks på 9 udvalgte strækninger 1990-2020’. 

 

3. Økonomi, Simon. 
Lejen til lodsejerne er pristal reguleret (inflation) så vi forventer en stigning på bredleje. 

Priser på fisk til søen er også steget. Der er i år lavet flere større investeringer ved søen 

som på sigt skal give større indtægter. Vi er nødt til at overveje at sætte kontingent op til 

nytår vi overvejer også at sætte prisen på fiskekort op til søen. 

 

4. Kongeåsammenslutningen, Simon. 
Stallingen er i fremgang i Kongeåen – det ser ud til at være tilbage på 2019 niveau. 

Derudover er der i år set og fanget mange bækørreder i år jf. fangstjournalen. Der er 

kommet ny ejer på Foldingbro Camping. Simon har afregnet med den gamle ejer så alt OK. 

Fiskesøen ved Foldingbro Camping er frikendt for IHN. Simon har deltaget i 2 af 3 

workshops arrangeret af Kongeåkomiteen. Visionen er at lave en helhedsplan for Kongeåen 

(hele vandsystemet). Godt samarbejde med Kim i Sydvestjysk. 

 

5. Junior. Hvad gør vi?  
Vi har fået lavet et planforslag til aktionspunkter med Julie Myhre fra DSF – disse er sendt 

ud på mail før bestyrelsesmødet. Vi er enige om indholdet i de enkelte punkter. 

Annonceteksten er der enighed om. Der er pr. 01.01.22 10 potentielle juniorer på 

medlemsoversigten. Vi er enige om at vente med offentliggørelsen til efter sommerferien 

(sidst i august). Simon vil til den tid opdatere medlemsliste mht. antal af potentielle juniorer. 

Næste skridt er at Jens Kristian inden sommerferien kontakter Jyske Vestkysten (herunder 

ugeaviserne) omkring en historie om VOSF og fiskesøen så den kan gøres klar til efter 

sommerferien. 

 

6. Drostrup fiske sø. Hans Jørgen. 
          Pensionistgruppen har brugt oceaner af tid på søen ift. IHN og oprensning af skaller samt  

            sø oprensning. Der er blevet lavet en fin terrasse samt 3 fundamenter fordelt rundt omkring  

            søen til læskure. Der planlægges at opsætte infostander for at minimere mængden af  

            opslag i det eksisterende skur. Pensionistgruppen er god til at få lavet ting  



 

 

            gratis takket være et godt samarbejde med Frede. Der er godt gang i søen mht. udlejning og  

            kunder. Pensionistgruppen gør et super arbejde – en stor tak for jeres indsats.  

 

7. Hjemmeside. Hans Jørgen. 
Ifølge Hans Jørgen er er ikke længere meget aktivitet på hjemmesiden, han foreslår at vi 

ikke længere har nyhedsopslag på siden. Billedarkivet på hjemmesiden overvejes at blive 

arkiveret – evt. hos DSF (kontakt Kaare Ebert) på deres server og/eller i Vejen 

Lokalhistoriske forening. Nyhederne er mest relevante at lægge på Facebook. 

 

 

8. Eventuelt, bordet rundt. 
Der var 7 deltagere til Lystfiskeriets dag. 3 med Bo og 4 med Simon der fik vist 

fiskepladserne ved Kongeåen. 

 

 

 

 

 

       

 

  


