Generalforsamling Torsdag d.15/3-18 kl. 19.00
Hostrups Hotel, Tønder
1. Valg af dirigent.
Christian Petersen foreslås og vælges.
2. Formandens beretning.
JCL bød velkommen og startede med uddeling af præmier for største fisk og vandrepokaler.
•
•
•
•

Største laks: Hans J Koch 10,5kg og 96cm. 2.pr Knud Knudsen 10,4 kg 100cm
Største havørred: Hans Christiansen 7,5 kg og 84 cm. 2.pr Nead Dedusic 3kg 61cm
Største gedde: Per Iwersen 4,1 kg 78cm
Junior gedde: Jonas Borum 6,1 kg 99 cm
Herefter aflagde JCL årsberetningen.
Årsberetningen blev godkendt. Årsberetningen kan findes på www.Vidaa.dk
Vandplejens årsberetning
I 2017 blev der udsat 50.000 stk. ½ års laks De var alle af vestjysk oprindelse,
hovedsageligt af Ribe å stammen Fiskene blev hjemkøbt for forenings midler kr. 25.000
I 2018 er vi kommet med i laksehandlingsplanen og får tildelt 10.000 stk.½ års laks.
Endvidere er der i efteråret udsat 8.300 stk. ½ års ørreder.
Og i foråret blev der udsat ca. 11.000 stk. smolt ved Nørremølle. Det lave antal skyldtes
at der havde været forskellige sygdomme blandt fiskene. Da vandplejen tidligere har
indgået en smolt-konverterings aftale med DTU kan det resterende beløb bruges til
vandløbsrestaurering. I dette tilfælde betaler det det igangværende projekt i Gejlå.
Endvidere blev der i Vidåsystemet udsat 43800 stk. 1 års ørreder af Vidå oprindelse.
Fordelingen af fiskene foregik efter gældende udsætningsplan.
Efterårets el-befiskning efter moderfisk forløb tilfredsstillende og efter at fiskene
er afleveret i Hellevad Mølles Dambrug er der afstrøget 23 liter grønæg.
På nuværende tidspunkt er hovedparten klækket , og den næste generation er sikret.
Vandplejeudvalget vil gerne takke alle der har givet en hjælpende hånd i 2017 for
deres indsats.
Samtidig vil vi gerne opfordre til at de der har lyst til at deltage i arbejdet fremover
kontakter vandplejen. Vi har brug for alle hænder til udsætning-befiskningrestaurering med videre.
For sportsfiskerforeningen Vidås vandplejeudvalg
Kontaktperson . Heinrich Jürgensen

3. Kassererens beretning.
HJ fremlagde regnskabet. Der var spørgsmål til hvorfor der stadig var udgifter til kassereren.
HJ forklarede at det skyldes at han er bagud betalt.
Regnskabet blev godkendt.

4. Indkomne forslag
•
•

Forslag 1. Alle skal bære synligt fiskekort til Vidå:
Der snakkes frem og tilbage med for i mod argumenter. Der stemmes om forslaget og det
bliver nedstemt med 17 stemmer i mod og 15 for.
Forslag 2. Når en lystfisker har hjemtaget en laks, må denne person ikke praktisere fiskeri
men naturlig agn, eller med duftstof agn resten af sæsonen:
Der diskuteres frem og tilbage. Gunnar Matthiesen vælger at trække forslaget. Der snakkes
efterfølgende om at der skal være en god fiskemoral ved foreningens fiskevand.

5. Valg iflg. Vedtægter
•
•
•
•
•
•
•
•

JCL (formand) (Modtager ikke genvalg)
Torben Kjær foreslås og vælges som ny formand.
Per Iwersen. (Modtager ikke genvalg)
John Jürgensen foreslås og vælges.
Torben Kjær (Modtager genvalg)
(Da Torben Kjær er blevet valgt som formand skal et nyt bestyrelses medlem vælges.)
Christoffer Friedemann foreslås og vælges.
Jens Kjær (Modtager genvalg)
Vælges
Hans Tonnesen (suppleant) (Modtager genvalg)
Vælges for 2 år
Suppleant
Kurt Jeggesen foreslås og bliver valgt. For 1 år.
Peter Nielsen (revisor) (Modtager genvalg)
Vælges
Finn Jensen (revisorsuppleant) (Modtager genvalg)
Vælges.

6. Evt.
• Gunnar Matthiesen spørger om der er mulighed for at det kun er årskort fiskere der kan
hjemtage en laks i starten af sæsonen. JCL svare at dette har betstyrelsen drøftet og det er
fint det bliver fremlagt på generalforsamlingen. Der er både for og i mod dette. Der snakkes
om at dette måske kan være med til at der bliver solgt flere årskort og færre dagskort. HJ
mener at prisen for dagskort og 3 dagskort i stedet skal koster mere da dette kan få folk til at
købe årskort i stedet. Peter Sørensen mener at foreningen skal tage kontakt til kommunen
angående dette da det kan komme til at koste nogle turister. HJ Spørger tilbage om
kommunen så vil hjælpe foreningen. Flere syntes godt om forslaget.
• Johannes Markussen spørger til forkert dato stempling på et dagskort fra sidste sæson. JCL
svarer at dette var salgsstedets skyld og der er rettet op på dette.
• Gunnar Matthiesen spørger til om der er nogen der vil være opsynsmænd, da foreningen
mangler. JCL svarer at der vil blive lavet et opslag på hjemmesiden.
• Michael Ekelund spørger til signal krebs i Vidåen og undersøgelser om dem. HJ svarer at
han ikke har hørt noget fra DTU.
• Gunnar Matthiesen siger at salgsstederne for dagskort skal huske at tjekke fisketegn inden
de sælger dagskort. Bestyrelsen vil følge op på dette.
• Jens Jensen informere om krog regler og regler generelt. Der har været misforståelser om at
det er bestyrelsen der laver reglerne. Dette er ikke tilfældet. De kommer fra højere sted.
Foreningen har fået disp. til helsårfiskeri i Rudbøl sø og i Kanal 96 (Putkanal) dog gælder

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

krogreglerne i kanal 96. Der er blevet søgt tilladelse til at fiske i Nørresø. Det har vi fået
afslag på. I den nye sæson skal fangster af laks indberettes senets inden kl.24 på fangst
dagen. Efter general forsamlingen vil der komme opdaterede regler på hjemmesiden.
Michael Ekelund spørger om der ikke kan søges disp. til at fiske med en trekrog med skalle.
Jens J svarer at det kan der formentligt ikke.
Robert Iversen spørger om det kun er laksen der prioriteres i Vidåen. Jens J svarer at det er
det bestemt ikke.
Ole Jensen spørger til om der må fiskes i Hestholm sø. Bestyrelsen vil undersøge dette.
Henrik Markussen spørger til opdatering af fiskeregler. Da han færdes meget ved åen og ofte
ser folk fiske uden for sæsonen. Jens J siger at bestyrelsen har afventet alle ansøgninger om
fiskeret inden der er blevet lagt noget på hjemmesiden.
John Jürgensen spørger til om der fanges laks i Brøns å. Michael Ekelund svarer at det gør
der, men der er ingen regler og kvoter i Brøns å, da den ikke er klassificeret som en lakse
førende å. Dette gælder også for Rejsby Å. Jens Jensen vil tage kontakt til DTU.
Jens Jensen fortæller at han har taget kontakt til den biolog fra DTU der er skrevet om i
artiklerne i JV om Skarven. Han siger at alle lodsejere opfordres til at ansøge om en
regulerings tilladelse. Det vil på sigt blive nemmere at få en regulerings tilladelse.
Peter Sørensen spørger til spærringen ved Jyndevad mølle. JCL svarer at han har været i
kontakt med Søren Byskov fra Åbenrå kommune. Men har ikke fået et endegyldigt svar.
Dirk Grøndal spørger til om det ikke ville være en mulighed at invitere kommunal
bestyrelsen og teknisk forvaltning med til el fiskeri så de kunne se hvor mange fisk der er
ved spærringen. HJ svarer at dette nok ikke vil hjælpe noget.
Torben K overrækker en afskeds gave til JCL og takker for hans mange år i bestyrelsen.
JCL overrækker en afskeds gave til Per Iwersen som tak for hans bestyrelses arbejde.
JCL takker af efter 26 år som formand og ønsker alle en god fiske sæson.
Torben Kjær

