
	

	

	
	

KÅS	bestyrelsesmøde	d.	26.04.2022	
	

Afbud:	Viborg,	Aros,	Silkeborg	
	

Referat	
1. 	Økonomi / Per F 
	

Per redegjorde for de seneste bevægelser i KÅS regi, herun-
der konkurrenceindbetalinger. 
	

2. 	Vandplejeudvalget / Ivan.	 Ivan udsendte inden mødet forslag til høringssvar i forhold 
til diverse udfordringer ved Karup Å, herunder skarv, bæver 
m.v. Der arbejdes videre på at få lavet det endelige hørings-
svar. 
 

3. 	DSF. Medlemskab / samarbejde 
med DSF. Tom og Jan M.	

Drøftelse af vores stadig større samarbejde med DSF og det 
faktum at størstedelen af foreningerne ikke er medlem af 
DSF. DSF tilbyder at komme og informere om mulighederne 
for medlemskab for henholdsvis foreninger og foreningernes 
medlemmer. Tom forsøger at arrangerer at DSF kommer til 
næste  bestyrelsesmøde. 
Nogle foreninger tilkendegav ønske om at undersøge hvor 
mange af deres medlemmer der allerede er medlemmer af 
DSF m.v. 
	

4. 	Nyt website, evt. en fremtid 
kun på FB / Tom 
	

Drøftelse af KÅS fremtidige hjemmeside. Der er brug for at 
finde en webmaster. Der arbejdes på hvem der vil kunne 
hjælpe KÅS med at få hjemmesiden op i gear igen. 
	

5. 	Evt. /Alle 
	

• Vedtægterne er blevet tilpasset de ændringer der 
fremkom under generalforsamlingen. Tom medbrag-
te de nye vedtægter til underskrift. Når hele besty-
relsen har underskrevet vil vedtægterne blive lagt på 
hjemmesiden. 

• Schneider: Lodsejerforeningen har haft ekstraordinær 
generalforsamling. Lodsejerforeningen er nu udvidet 
til også at have lodsejere fra det øverste Karup Å 
med. 

• Schneider: Spurgte til hvad der skal ske af naturfor-
bedring  i Dueholm Grøft. Ivan kunne oplyse at Due-
holm Grøft er et indsatsområde.  

• Schneider: Skarvproblematikken i mundingen ved Ski-
ve Fjord. Jægerne har forskellige opfattelser af hvor 
mange skarv der egentlig er ved mundingen. 

• Jan M: Naturstyrelsen er ved Skjern Å begyndt at sæl-
ge kort.  

	
6. 	Rom smagning og beslutning 

om videre fremdrift / Jan M. 
	

Der blev valgt en rom. Jan M. bestiller den valgte rom. 
	
Overvejelse	om	indkøb	af	ekstra	flasker	til	en	”julerom”	

	


