Bestyrelsesmøde tirsdag d.3/10-17 kl. 19.00
i Medborgerhuset, Østergade, Tønder
Tilstede: JCL, HJ, JK, JJ, JJ, PI, UO, TK
1. Godkendelse af referat (HJ)
Godkendt.
2. Meddelelser
1. Formand.
Ikke det store at berette
2. Kassereren
info om et nyt administrations forløb ved danskfiskekort,dk mere info under punkt 5.
3. VPU.
Der er udsat 60000 halvårs laks. HJ har været til møde om laks i Skjern, hvor der
blev snakket om fangster/udsætning/el fiskeri/cirkel kroge. Der vil komme et referat
fra mødet.
D.4 nov. er der Elfiskeri på Åbenrå stykket
3. Evaluering af junior arrangement.
Der har været en dialog på vores Facebook side ang vores arrangementet. Der har stået at
det skulle være blevet aflyst men dette arrangementet blev dog gennemført. Det var vores
webmaster der havde dialogen med en af arrangørerne og tonen var ikke for god.
Webmasteren skal ikke indlade sig på sådanne diskussioner. Der skal i stedet henvises til
bestyrelsen.
Der var 14 deltagere og de havde en god dag.
4. Evaluering af Fiskekonkurrence d.22/9-24/9
Selv om deltagertallet var forholdsvis begrænset, så kom der dog fisk på land. Præmien for
største laksefisk tilfaldt Nead Dedusic med en havørred på 63 cm, og Nead fik også præmie
for en havørred på 54 cm og en laks på 54 cm. Martin Laugesen og Jens Chr. Lund fik
præmie på havørreder på 55 cm, og derudover fangede Peter Nielsen en laks på 80 cm, som
blev genudsat, idet kvoten for laks over 75 cm er fyldt op. Ved afslutningen var der godt
humør og pølser/øl/vand ved Bootshaus.
5. Fiskekort.dk
Der bliver snakket om foreningen skal være på både fiskekort.dk og danskfiskekort.dk
Danskfiskekort.dk koster 10% og fiskekort.dk koster 200 kr i måneden. Der er enighed om
at være på begge sider i 2018 og derefter lave en evaluering. Fiskekort.dk skal være den
primære.
6. Fiskeåret indtil nu.
Antallet af lakse fangster ser ud til at blive bedre som 2016 sæsonen. Dog er fangsten af
havørreder noget lav.
7. Eventuelt.
Der snakkes om den karantæne der er givet til et af væres medlemmer. Der har været lidt
forvirring om det var en havørred eller en laks der var blevet fanget. Der forligger dog et
billede af fisken som tydeligt viser at det er en laks.

Der snakkes om at hele VPU skal inviteres med til bestyrelses møderne 1 eller 2 gange om
året.
Næste møde er d.7/11 her inviteres vores opsynsmænd med.
TK.

