Bestyrelsesmøde tirsdag d.6/2-18 kl. 19.00
i Medborgerhuset, Østergade, Tønder
Tilstede: JCL, Jens J, HJ, HT, John J, PI, TK
Afbud: UO, JK
1. Godkendelse af referat
Godkendt (TK)
2. Meddelelser
1. Formanden
JCL fortæller lidt om vores opsynsmænd. Lars Jensen er ikke længere opsynsmand,
da han er flyttet. Flemming Svendsen vil udfylde de tilsendte papirer så han kan
blive godkendt. Vi mangler flere opsynsmænd. Det skal der snakkes om til
generalforsamlingen.
JCL vil deltage i det forekommende møde i Vingstedcenteret hvor der blandt andet
skal drøftes nye krog regler.
JCL siger at han selvom han stopper i bestyrelsen vil forstsætte med at stå for
vandlejen sammen med Dirk Grøndal.
2. Kassereren
HJ fortæller at han har bøvlet lidt med nogle medlemmer der ikke har fået en
opkrævning for fiskekort tilsendt. Men der skulle være styr på det nu.
Regnskabet er næsten færdigt. HJ mangler de sidste detaljer. Regnskab og revision
vil blive ordner inden næste møde.
3. VPU
HJ fortæller at der er blevet af strøget 23 liter. Ca halvdelen af havørrederne er
klækket.
HJ siger at de snæbler som var i opdræt er blevet udsat i Hjortvad å. Projektet var
ellers blevet stoppet. Men Søren Larsen har dog på eget initiativ udklækket dem.
Der mangler flere frivillige hjælpere som VPU kan ringe til. Det vil blive spurgt til
generalforsamlingen om der er nogen der har tid og lyst til at hjælpe.
Gruset til Gejlå er kommet, men der ventes på bedre vejr før det er muligt at få det
lagt ud.
3. Oprettelse på www. Fiskekort.dk
Foreningen er nu blevet oprettet på fiskekort.dk. Der er dog stadig en del fejl der skal rettes.
Det er svært at finde Vidåen på siden. HJ vil tage kontakt til dem.
Danskfiskekort.dk er stadig til dagskort og tredagskort. Dette skal der snakkes om til næste
møde. Jens J spørger til dato mærkning på vores fiskekort. Gyldigheds datoen skulle
allerede i år være blevet ændret til 15/4 og ikke 31/12. dette er dog ikke sket. Det kan
desværre ikke lade sig gøre at få ændret datoen i den kommende fiskesæson da fiskekortene
allerede er sendt ud. HJ vil prøve at få det ændret til næste sæson.

4. Opdatering af regler for fiskeri.
1. Kanal 9 (Æ putkanal).
Finn sivebæk fra DTU oplyser at Kanal 9 umiddelbart er del af det øvrige del af
vandsystemet. (DVS et B-stykke)
Finn S mener at nu når kanal 9 er adskilt fra resten af Vidåen af en pumpestaion vil der være
en mulighed for ar søge om helårs fiskeri i kanalen.
JCL vil sende en skriftlig ansøgning til fiskerikontrollen i Kolding.
2. Galgestrømmen.
Er også en del af der øvrige vandsystem. Det er Tønder kommune der har fiske retten.
3.Strækningen i anlægget i Tønder.
Her gælder det almindelige fiskestop. Fra d.1nov-15.apil. Det er Tønder kommune der har
fiske retten. HT vil spørge kommunen hvad deres regler er for fiskeri i anlægget.
4.Hjemtagne Laks
Hjemtagne laks skal indmeldes inden for 24 timer. JCL vil tage fat i webmaster om der er
mulighed for at det kan gøres hurtigere på nettet. FX i Ribe å her er en indmeldt laks
registreret kort tid efter at der er blevet indmeldt.
5. Jens J vil lave et oplæg om de gældende fiskeregler i vidåen som han vil fremlægge til
generalforsamlingen.
5. Generalforsamling torsdag d. 15. marts kl. 19.00, Hostrups hotel
1. Lokaleleje (JCL) er OK (ingen smørrebrød bagefter)
2. Annoncering i Ugeavisen og på hjemmesiden (JCL)
3. Gravering af pokaler (JK)
4. Dagsorden (TK)
5. Invitation til præmietagerne samt gavekort (JCL)
6. Årsberetning (JCL), regnskab (HJ), stemmesedler (JCL)
7. Valg til bestyrelsen:
1. Valg af formand (JCL modtager ikke genvalg)
2. Per Iwersen (PI modtager ikke genvalg)
3. Torben Kjær (TK modtager genvalg)
4. Jens Kjær (JK modtager genvalg)
5. Suppleant Hans Tonnesen (valgt i 2017 for ét år)
6. Revisor Peter Nielsen
7. Revisorsuppleant Finn Jensen

6. Aktivitetskalender 2018/Medlemsorientering 2018
Forslag:
1. Mandag d. 8/4 (2. Påskedag): Juniordag ved Lovtrup sø kl. 9-12
2. Søndag d. 6/5: Gedde/laksefiskkonkurrence
3. Torsdag d. 10/5 (Kr. Himmelfartsdag): Åben-å-dag ved Fugleøen
4. Mandag d. 21/5 (2. Pinsedag): Hornfisketur for juniorer, Åbenrå fjord
5. Lørdag d. 26/5: Juniordag ved Lægan kl. 9-12
6. 28/9-30/9: Fiskekonkurrence
7. Generalforsamling 2019 torsdag d. 14. marts kl. 19.00 på Hostrups hotel
8. Premiere dag. Jens J vil gerne stå for lidt pølser og øl/vand ved Lægan.
7. EVT
Næste møde er d.7/3
Jens J spørger om det ikke ville være en god ide med Waders kursus i svømmehallen. Det
kunne fx afvikles næste vinter pause.
Der snakkes en del Snæbel projektet. Jens J mener at Vidåen skal gå aktivt ind i debatten.
TK

