Referat fra bestyrelsesmøde
tirsdag d. 6/12 2016 kl. 19.00 i Medborgerhuset, Tønder
Kl. 19-20: Møde med fiskeriopsynsmændene
Afbud fra Claus Aagaard Jacobsen og Lars Jensen.
Gunnar Matthisen oplyser, at han har været på ca. 70 kontrol(fisketure) og kontrolleret 6
personer. Én er bortvist (serber). I øvrigt oplyser han, at man det oftest er de samme få
fiskere, man træffer ved fiskevandene.
Lars Jensen har ikke været medlem af Vidå i år. Hans ”skilt” er indtil videre deponeret hos
undertegnede. Lars oplyser, at han vender tilbage næste år som medlem og kontrollør.
Bestyrelsesmøde: Afbud: Torben Kjær
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Mødet i november blev aflyst. Referatet fra oktober blev godkendt.
2. Meddelelser
· Formanden: Kontingentet til gelsåsammenslutningen stiger med 5 kr pr.
medlem fra næste år på grund af Vejles udmeldelse. JCL har deltaget i
landsdelsmøde i Vingsted d. 21/11.
· Kassereren: Regnskabet for 2016 ser ud til at ende med et overskud på ca.
16.000,- kr.
· VPU: Årets elfiskeri viser mange laks i vandløbene, men relativt få
havørreder. VPU mangler endnu at få opfisket ca. 40 kg havørreder til
strygning i Hellevad.
· Robert Iversen har pr. 5/10 valgt at udtræde af bestyrelsen.
3. Fastsættelse af kontingent for 2017
Forbundet opkræver fra 2017 ikke juniorkontingent. Derfor nedsættes foreningens
juniorkontingent til 200 kr. fra næste år.
Seniorkontingent uændret.
4. Laksekvote 2017
På grund af de senere års stigende laksefangster ansøges der om en større
laksekvote for 2017 (40/40 + 5). 2016: 30/30 + 5.
5. Budget 2017
Kassereren fremlagde budgetforslag for 2017 og 2018. Begge budgetter fremviser
et mindre overskud og ser i øvrigt meget realistiske ud.
6. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde (10/1-17)
VPU oplyser, at der pt. er 16 skarreguleringstilladelser i ”aktion”. Der ansøges om
100.000 ål til udsætning i 2017.
Visse ting på hjemmesiden, f. eks. Indbydelse til fiskekonkurrencer, bør også stå på
tysk.
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