Bestyrelsesmøde tirsdag d.5/12-17 kl. 19.00
i Medborgerhuset, Østergade, Tønder
Tilstede: JCL, JK, Jens J, PI, John J, HJ, HT, TK
Afbud: UO

1. Godkendelse af referat
Godkendt (TK)
2. Meddelelser
1. Formanden
JCL fortæller han har været til landsmøde i ringsted. Der er det blevet besluttet at vi for penge til
udsætning af vores laks. (25.000 kr) vi er kommet med i lakse handlingsplanen.
JCL for tæller der er oprettet forskellige farver medlemskab hos forbundet. Dette gælder foreninger
og ikke det enkelte medlem. Dette betyder at de enkelte foreninger kan vælge hvilket medlemskab
de vil have. Flere penge flere fordele.
JCL siger at der er kommet et større og mere synligt Tysk flag på hjemmesiden.
2. Kassereren
Ikke det store at berette. Mere under pkt.5
3. VPU
HJ siger at projektet med nyt grus i Gejl Å er i gang. Det er dog svært at komme til
da markerne/engene er så våde. Så det bliver sandsynligvis først færdigt næste år.
HJ fortæller at elfiskeriet er gået ok. 90% af havørrederne er fanget i Arnå.
3. Fastsættelse af kontingent og dagkortpriser for 2018.
Der besluttes at de nuværende priser er ok, så ingen ændringer/reguleringer.
Senior 850 kr. Junior 200 kr. Dagkort 125 kr. Tredagskort 300 kr.
4. Ansøgning om Laksekvoter 2018
JCL har sendt en ansøgning om laksekvoten til 2018. Her er der søgt om 35/35 + 5.
5. Overslag over Årets økonomi samt budget forslag til 2018
HJ for tæller at det ser årets økonomi ser positiv ud. Han mangler stadig de sidste reginger før han
kan komme med et endeligt regnskab. Men nu da vi er kommet med i lakse handlingsplanen sparer
vi de 25.000 kr til udsætning og de 10.000 kr til kasseren er også bortfaldet. Der er også et stigende
medlemstal.
6. EVT.
Der snakkes om at indføre Catch and Release til års konkurrencen.
Der snakkes igen om opdeling af foreningens laksekvote i starten af sæsonen. Årskort/dagsort.
HT spørger til om der ikke kan søges hjælp eller midler til at få lavet nogle handicap fiskepladser
ved vores fiskevand.

Der snakkes om at det kun er fisk der er officielt indvejet der kan deltage i årskonkurrencen.

Der snakkes om at foreningen gerne skal deltage i så mange møde som muligt. Det behøver ikke
være formanden der skal deltage.
HJ fortæller at der med stor sandsynlighed vil komme lempelser på ansøgningerne til reguleringen
af skarven.
Til sidst en tak HT for den gode whisky.
GOD JUL OG GODT NYTÅR
TK

