Bestyrelsesmøde tirsdag d.2.10.2018 kl. 19.00
i Medborgerhuset, Østergade, Tønder
Tilstede: KJ, HJ, UO, JK, Jens J, John J, CF, HT, TK
Afbud:
1. Godkendelse af referat:
Godkendt. (TK)
2. Meddelelser:
Formand:
TK har snakket med webmaster og fået koder så han kan komme på hjemmesiden og
tjekke mail på vidaa@vidaa.dk.
Kassereren:
HJ fortæller at han har snakket med Lars Svensen og han sagde at Hostrups Hotel vil
fortsætte med at sælge dagskort.
Generalforsamlingen tages op til næste møde. Dette kommer an på renoverings
planerne på Hostrups Hotel.
VPU:
HJ for tæller at der vil blive udsat laks d.27/10, der vil komme et opslag på
hjemmesiden.
Elfiskeri vil startet den første weekend i november.
HJ siger at der kun er få naturlige gydepladser i vort system ,så det er af allerstørste
vigtighed at vi etablerer så mange nye som muligt.
3. Konkurrence opfølgning
TK fortæller at der havde været 18 betalende deltagere. Der blev desværre ikke
fanget nogen laks eller havørred. Men der blev givet en præmie for største Gedde
som gik til Per Iwersen. Der blev også givet en præmie til anden fisk som var en
bækørred som blev fanget af Ib Iwersen. Til afslutningen var der 22 mand til pølser
og ØL/vand. Tak til Bådklubben for lån af klubhus.
4. Kommunikation til medlemmerne (Hvad ønsker de af info)
Der snakkes om at der skal mere info ud til medlemmerne. Dette udspringer af at der
fra flere sider er blevet spurgt til hvad der sker i bestyrelsen. Jens J vil sammen sætte
en tekst til hjemmesiden og Facebook med info.
5. Medlemsblad/Lodsejerblad
Tages op til næste møde.
6. Fiskekort.dk
HJ siger at der er blevet købt 6 senior og 2 junior kort på fiskekort.dk og på
Danskfiskort.dk er der blevet solgt 67 senior og 14 junior kort.
7. EVT næste møde d.23/10
Jens J foreslår et der skal holdes flere bestyrelsesmøder. Da der er ting der ikke når at
blive afsluttet. Der aftales at der de næste 2 måneder holdes 2 møder hver måned.

Jens J fortæller at han sammen med HJ vil deltage i et møde i laksenetværket d.11/10
Der snakkes om at der skal arrangeres nogle fisketure. Fx en kutter tur eller en tur til
Barsø en pighvar tur var også et forslag.
Det ville være godt hvis det kunne blive nemmere at se hvor og hvornår man kan
fange forskellige arter i vores fiskevand.
Der snakkes også om at den varme sommer har været skyld i de manglende fangster.
TK

