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Bestyrelsesmøde i VOSF den 5/12 2022 

Deltagere: Simon, Hans Jørgen, Jens K. 

Afbud: Henning, Michael, Bo 

Referent: Jens K. 
 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af sidste referat. 

          Referatet blev godkendt 

 

2. Formand. 
Der skal være urafstemning af de vedtægter der blev vedtaget på DSF kongressen i no-

vember 2022. Det har vi ingen indvendinger imod. Henning stopper med øjeblikkelig 

virkning af helbredsmæssige årsager og Bo overtager Hennings plads i bestyrelsen. Jan 

Nørgård bliver 1. suppleant. 

Simon sørger for det praktiske til generalforsamlingen. Michael sender indkaldelsen til 

generalforsamling som ligges op på Facebook og hjemmesiden. 
 

3. Økonomi, Simon. 
Vejen Kommune giver tilskud på 540 kr. i alt til ungdomsmedlemmer (under 25 år) i inde-

værende år – dette tilskud forventes udbetalt om kort tid. Afregningen med lodsejerne ift. 

leje af fiskevand for 2023 er påbegyndt og forventes afsluttet inden nytår. Pga. pristalsre-

guleringen er lejen af fiskevand steget med 5.000 kr (totalt). Af samme årsag har bestyrel-

ses besluttet at sætte kontingentet op med 100 kr/senior; 100 kr/pensionist samt 100 

kr/familie. 

 

4. Kongeåsammenslutningen, Simon. 
Fine fangster af ørreder og stalling i Kongeåen i 2022. Der har været laksemøde i Skjern 

(DCV) hvor udsætning af ½ års laks i Kongeåen blev fastlagt til d. 30/9-23. Der er et godt 

samarbejde med Sydvestjysk i sammenslutningen. 
 

5. Junior. Hvad gør vi?  
Der er ikke sket noget. Jens K. får den tidligere udarbejdede stillingsopslag sat op på Fri-

villigjob.dk. Spørgsmålet om hvorvidt vi skal: 1) have en juniorafdeling 2) ikke have en 

juniorafdeling tages op på generalforsamlingen.  
 

6. Drostrup fiske sø. Hans Jørgen. 
P-gruppen har fået lavet 2 læskure som også er blevet malet – det er en god løsning som 

fungerer godt. Der er overskud i fiskesøen – dog ikke så stort da der i år er blevet investe-

ret i læskure. Der er anskaffet en vogn hvor overbygning udgøres af et zinktag samt me-

talstolper – dette påtænkes at blive ombygget til nyt infoskur. Igen ros til P-gruppen for 

handlekraft. 
 

7. Hjemmesider og Facebook. Hans Jørgen. 
Statistikkerne viser følgende: 

            Facebook VOSF: 267 synes godt om / 279 følgere 

            Facebook Drostrup: 610 synes godt om / 645 følgere. 

På VOSF hjemmeside har der været 15.990 besøg indeværende år 

Der er mange der følger Facebook Drostrup og det er positivt.  
 

8. Eventuelt, bordet rundt. 
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Ingen bemærkninger. 


