Bestyrelsesmøde tirsdag d./1-18 kl. 19.00
i Medborgerhuset, Østergade, Tønder
Tilstede: JCL, JK, Jens J, HJ, HT, John J, TK
Afbud: PI, UO
1. Godkendelse af referat
Godkendt (TK)
2. Meddelelser
1. Formanden
Der er reserveret lokale på Hostrups hotel til generalforsamlingen i år er der kl.19 og
ikke 19.30 som det plejer at være. JCL sørger for annonce i Ugeavisen og info på
vores hjemmeside.
JCL fortæller at der er generalforsamling i Sønderå/Vidå sammenslutningen d.19/2
kl.19.
På fiskekort.dk kan vi se at der er 336 registrerede medlemmer, hertil kommer 60
som ikke er registreret endnu. Dette er et meget flot medlemstal.
JCL vil få lavet et opslag på vores hjemmeside hvor der henvises til at det fremover
er på fiskekort.dk at folk skal købe deres fiskekort.
2. Kassereren
HJ fortæller at han har 6 mails på nye medlemmer og et par enkelte udmeldelser.
Men han kan se at der generelt er flere nye medlemmer i 2018.
HJ spørger til trykning af dagskort. Dette vil JCL tage sig af. (Tinglev bogtrykkeri)
HJ har kontaktet Tønder kommune ang. betaling af vandleje, men han har ikke hørt
noget.
3. VPU
HJ jeg har indsendt et skema ang. restaurerings projekter til fiskeridirektoratet.
Gejl å projektet afventer bedre vejr så der er adgang til åen.
Der presses stadig på for at få fjernet spærringen ved Jyndevad.
3. Årsregnskab
HJ fortæller at det ser positivt ud. Men han mangler dog de sidste opgørelse før han kan
komme med et endeligt regnskab.
4. Største fisk 2017
Senior Laks:
1. Hans Jørgen Koch, 10,5 Kg, 96 cm (Vandrepokal)
2. Knud Knudsen, 10,4 Kg, 100 cm.
Største havørred:
1. Hans Christiansen, 7,5 Kg, 84 cm
2. Nead Dedusic, 3,0 Kg, 61 cm
Største Gedde.
Per Iwersen, 4,1 Kg, 78 cm (Vandrepokal)
Junior Gedde:
Jonas Borum, 6,1 Kg, 99 cm. (Vandrepokal)
JK/TK Vil sørge for gravering af pokalerne.

5. Catch and release
Indtil nu har det kun været fisk der er blevet indvejet hos foreningens indvejere, der har
kunnet deltage i Årskonkurrencen.
Der snakkes derfor om det ville være en mulighed at deltage i årskonkurrencen med en
genudsat fisk.
Der er generel enighed i bestyrelsen om at fisk der skal deltage i årskonkurrencen skal
indvejes.
6. Sæson start 2018
Der snakkes om at det kun skal være medlemmer med års kort der skal have mulighed for at
fiske i den første uge. Så ingen salg af dagskort den første uge.
Dette skal der snakkes om til generalforsamling for at hører medlemmernes holding til dette.
7. EVT
JCL har reserveret lokale til bestyrelses møder i medborgerhuset resten af året.
Der mangler at blive hentet to vandrepokaler. Dem vil JK hente.
JCL spørger til om der er nogen der har nogle kandidater til formandsposten, nu da han
stopper efter generalforsamlingen. Jens J siger at han har snakket med en der kunne være
interesseret.
JCL fortæller at han gerne vil fortsætte med junior arbejdet og arbejdet med vandleje efter at
han er stoppet som formand.
Der snakkes om at der skal findes en som på sigt kan overtage vandleje delen.
TK spørger til foreningens opsynsmænd. JCL siger at Claus Jacobsen ikke er aktiv længere.
Flemming Svendsen har modtaget nye papirer til ansøgning så der afventes der. JCL vil tage
kontakt til ham. JCL vil også tage kontakt til Lars Jensen. Når der er en afklaring vil JCL få
oplysningerne retter på foreningens hjemmeside.
Jens J fortæller at Torsdagsklubben har været i medborgerhuset for første gang og der er
mulighed for at de kan få sat et skab op til deres ting. Det er dog stadig ikke afgjort om de
vil flytte fra Bootshaus.
HT siger at han stadig har fat i kommunen ang en handicap fiskeplads ved Vidåen.
JCL siger at han har nogle gamle billeder fra foreningens jubilæum. Han vil tage dem med
til næste møde.
Næste møde er den 6/2-18 kl.19.00
TK

