
	

	

	
	

KÅS	bestyrelsesmøde		
4. oktober 2022	

	
	

Referat	
1. 	Økonomi / Per Fredskild 

 
Per orienterede om regnskab for henholdsvis KÅS og konkur-
rencen. 
 
	

2. 	Vandpleje / Ivan  
 

Ivan fortalte om de to første vandplejedage, hvor der havde 
været god opbakning. 16 deltagere og 12 deltagere. 
Der er planlagt en ekstra vandplejedag, hvor gydebanken 
ved Det røde Sommerhus skal hjælpes.  
Ivan fortalte endvidere om de øvrige projekter der er blevet 
lavet det sidste stykke tid.  
 
	

3. 	Grødeskæring 2022 / Flemming 
P. 
	

Der blev drøftet både første og anden grødeskæring. Første 
skæring havde været meget sparsom da man på opfordring 
fra DTU ikke skar 100 meter opstrøms og 300 meter ned-
strøms gydebanker. 
Der blev under anden grødeskæring skåret grøde om afte-
nen i mørke med projektører tændt. Vi stiller spørgsmål ved 
om dette er hensigtsmæssigt. 
Ivan og Tom tager med biologerne på inspektionstur den 5. 
oktober. 
Ikast-Brande Kommune har med stor effekt brugt amfibiekø-
retøj. 
Forslag om at KÅS søger om lov til at spule/sprøjte grøde 
væk med vandstråle. Tom og Ivan forhører sig ved biolo-
gerne. 
Erfaringer fra Vorgod Å, hvor der ikke klippes grøde. Spæn-
dende overvejelser som Tom og Ivan også drøfter med biolo-
gerne. 
 
Vi drøftede kort, at vandet i år har været mærkbart mere 
klart end sidste år.  
 
Tom sender mødedatoer ud for de planlagte møder med 
kommunerne. Når Tom modtager referaterne fra møderne 
rundsendes de til bestyrelsen. 29/11 er der møde om amfi-
biekøretøjet og 1/12 er der fællesmøde med kommunerne. 
	

4. 	Status på website/ Per Dolleris.	 Per viste papir med forslag til indhold på ny hjemmeside. 
Tom, Per og Jan aftaler møde og forsøger at lave et udkast til 
hjemmeside. Dette forslag fremvises for bestyrelsen. 
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5. 	Kås Konkurrence, Etik, tovhol-
der, dato, præmielisten / Flem-
ming P. 
	

Drøftelse af C&R / genudsættelse i forbindelse med konkur-
rencen. Det blev besluttet at konkurrencen kører videre 
uden C&R / genudsættelse. Konkurrenceudvalget arbejder 
videre med sponsorerne og vender tilbage til bestyrelsen. 
Tom laver et opslag og udmelder dato for konkurrencen 
11/08 – 13/08 2023.  
 
	

6. 	Rom / Jan M. 
	

Der var ikke så meget salg i Rom. Der bliver lavet en endelig 
opgørelse over antal solgte flasker hurtigst muligt.  
Drøftelse af fordele og ulemper ved rom vs. Whisky. Jan og 
Tom tager ned til Uhrskov og hører efter muligheden for et 
samarbejde. 
Jan efterspørger hjælp. Tom og Jan tænker kreativt i forhold 
til at skaffe hjælpere. 
 
	

7. 	Status på DSF / Tom -alle. 
 

Aulum-Haderup, Hulbæk Mølle, Sdr. Resen havde fået svar 
på udsendt spørgeskemaundersøgelse.  
 
En stor del af de der har responderet har enten personligt 
medlemskab eller indikerer at de er interesseret i et med-
lemskab. 
Opfordring fra Tom til at vi opfordrer til så mange medlem-
mer personligt melder sig ind i forbundet.  
Tom opfordrer til, at vi alle vender det i vores respektive for-
eninger, så han kan fremkomme med et svar til Danmarks 
Sportsfiskerforbund. 
 
	

8. 	 Eventuelt.  
 

Tanken om et havørredtegn drøftet. Bestyrelsen går hjem i 
de respektive bestyrelser og drøfter tanken om indførelsen 
af et havørredtegn. 
 
Tom: Bekymring til den økonomiske krises betydning i for-
hold til foreningernes medlemstal.  
 
Tom: Sender kopi af de underskrevne vedtægter rundt. 
 
Næste møde 1. November kl. 19.00 på TØP 
 
	
	

	
	


