KÅS bestyrelsesmøde d. 23.11.2021
Afbud: FKS, Brabrand og Silkeborg

Referat
1. Økonomi / Per.

Per gennemgik budgetforslag med ændret kontingent.
Ivan forslår at kontingentets størrelse afstemmes med forventeligt tilskud fra DTU samt de opgaver vi kan forvente der
kommer i vandplejen fremadrettet.
Vi godkender budget på næste møde i januar, hvor vi afklarer kontingent for 2022.
Kontingentet fastsættes endeligt på generalforsamlingen i
januar.

2. Vandpleje, Herunder økonomi
vedrørende vandplejekontoen
Status på Agerskov.

Det havde været et godt vandplejemøde hvor mange var
mødt op.
Der er en del små projekter til næste år.
3 større projekter i Haderis Å finansieret af midler fra Riverfisher er blevet udskudt, da det ikke var muligt at gennemføre dem i 2021 grundet vejr og vind. De bliver lavet i 2022.
Ivan fik grønt lys til at producere et billede materiale til
vandplejegruppen. Kås finansierer materialet.
Agerskov: Der arbejdes på en hel fjernelse af dambruget. Alternative løsninger kan komme på tale.
Tom er optimistisk mht. en hurtig og god løsning.

3. Limfjordsoplæg Jørgen Buch
deltager på bestyrelsesmødet
og vil præsentere oplæg i forbindelse med forslag til indførelse af restriktioner i Limfjorden, til beskyttelse af havørreden.

Jørgen Buch gennemgik overlevelse for henholdsvis smolt og
nedgængere fra henholdsvis Karup Å og Simested Å. Høj dødelighed i smolt, og ligeledes høj dødelighed for nedgængere. Jørgen konkluderer, at vi skal koncentrere os omkring at
optimere overlevelsen af disse. Ingen mærkede fisk var blevet fanget i garn.
Ligeledes gennemgik Jørgen forslag fra Limfjordssammenslutningen om at lave kvote for hjemtagelse af havørreder.
Jørgen vil gerne at foreningerne drøfter muligheden for at
lave en maks. 3 fisk pr. døgn. Ligeledes ønsker Jørgen en
drøftelse af fredning af nedgængere i perioden 1. november
– 30. april.
Jørgen præsenterede forslag om en omfattende garnfredning i perioden 1. november til 30. april, hvor garnfiskerne
var interesserede hvis lystfiskerne i åerne også var villige til
at frede fangst af havørred i samme periode.
Alle drøfter ovenstående i egne bestyrelser/foreninger, og vi

tager punktet op på mødet i januar.
4. Eventuelt

Tom har haft kontakt med Danmarks Sportsfiskerforbund
om der i KÅS er dialog omkring de enkelte foreningers
fremtidige medlemskab af forbundet. Tom oplyste, at der
ikke har været en egentlig dialog. Vi drøftede de gevinster
KÅS og Karup Å nyder godt af i forbindelse med forbundets indsatser, og også de muligheder der er for at flere
foreninger i fremtiden kan optages i forbundet. Tom fortsætter dialogen med forbundet, herunder også forbundets
kontingentstruktur. Vi inviterer direktøren for Danmarks
Sportsfiskerforbund til et kommende møde.
Schneider: Lodsejerforeningen og vandplejen har haft dialog med kommunerne om grødeskæring i den øvre del af
åen. Der var noget utilfredshed med klipningen. Lodsejerne i den øvre del af åen har opgivet at lave en selvstændig
lodsejerforening, hvorfor der arbejdses på at de inddrages i den nuværende lodsejerforening.
Karup Vandløbslaug har nedlagt sig selv. Deres formue
overdrages til vandpleje i Karup Å.
Jan M.: Jan har lavet en afstemning og der var stort flertal
for at skifte rom ud med whisky. Derfor er det besluttet at
vi skifter til rom.
Jan Møller vil gerne påtage sig opgaven. Eriksen Rom vil
gerne komme forbi med en smagsprøve. Tom og Jan aftaler nærmere.
Tom Sørensen: Havørredens Hus har nu fundet lokation.
Denne blev meddelt bestyrelsen. Der følger mere info når
det tilgår arbejdsgruppen.

5. Næste møde

Næste planlagte bestyrelsesmøde i december aflyses. Næste
møde er derfor i januar. Tom Sender snarrest dato ud.

2

