Bestyrelsesmøde tirsdag d.7/11-17 kl. 19.00
i Medborgerhuset, Østergade, Tønder
Tilstede: JCL, JK, Jens J, PI, UO, TK
Afbud: John J, HJ, HT
Til Første halvdel af mødet var foreningens opsynsmænd inviteret med. Her var Gunnar Mathiesen
mødt op som den eneste. Der er ellers 4 opsynsmænd i foreningen, men den ene er ikke
betalende/aktiv medlem og kan derfor ikke fungere som opsynsmand. Den næste holder en pause og
den sidste har ikke kunnet se sig ud af at få udfyldt alle papirerne grundet for mange spørgsmål.
JCL vil prøve at kontakte forbundet for at se om der ikke er en nemmere måde at blive opsynsmand
på.
Gunnar beretter at han har haft en god sæson ved åen med mange fisketure hvor han har
mødt mange fiskere. Ved dem han har kontrolleret har alt været i orden, så intet at berette på
den front. Der bliver snakket om at vores opsynsmænd ikke skal være politi, men kun
opsynsmænd dvs. kontrollere fiskekort og fisketegn. Bestyrelsen takker Gunnar for sit
arbejde.
1. Godkendelse af referat
Godkendt (TK)
2. Meddelelser
1. Formanden
JCL fortæller at der Landsdelsmøde d.13/11 hvor han vil deltage.
JCL har tjekket DSF´s hjemmeside og opdateret foreningens oplysninger.
JCL siger at HJ vil tage kontakt til Angel Joe for salg af dagskort.
2. VPU
Der snakkes om at laksekvoten måske kan opdeles over hele sæsonen, så den ikke
blive opfisket efter 14 dage. Der er godt gang i el fiskeriet.
3. Kassereren
HJ vil komme med et foreløbigt budget til næste møde. Der er stigende medlems tal.

3. Fiskeåret 2017
JCL fortæller at det har været et godt fiske år med mange laks dog lidt færre havørreder Fangster pr.
1/11: Laks 40/104 (144), havørreder 22/14 (36). 2016: Laks 39/91 (130), havørreder: 30/7 (37).
Medlemstal pt. iflg. DSF´s hjemmeside: 277 seniorer, 59 juniorer
4. EVT heunder næste møde d.5.12
Der spørges til om ”Torsdags klubben” stadig har interesse i af mødes i medborgerhuset lokaler i
stedet for Bootshaus. Jens J siger at han vil snakke med de andre om det, da det begynder at blive
for koldt i Bootshaus.
Der snakkes om bestyrelsesmødet i maj hvor Jens Nielsen fra DSF deltog. JCL bliver spurgt om han
efterfølgende har hørt noget fra Jens Nielsen. Det har han ikke.'
Der snakkes om at det ville være en god ide´at der på vidåens hjemmeside skulle være
mulighed for at skifte mellem dansk og tysk. Lige nu er det kun reglerne der er oversat til
tysk. JCL vil snakke med webmasteren om dette.
TK.

