
	

	

	
	

KÅS	bestyrelsesmøde		
	
	

Afbud: Pia, Jan M., Jan S. Per D. og Schneider 
	

Referat	
1. 	Økonomi / Per F. 

 
Konkurrencen gav I år et foreløbigt overskud på tkr. 66, hvil-
ket må siges at være tilfredstillenden med det manglende 
deltager antal. 

 
	

2. 	Vandpleje / Ivan 
 

Ivan informerede om vandpleje møde d. 30/11 kl. 19,00 på 
Tøp. 
Ivan informerede om mødet med Skive kommune, og deres 
tanker om vandløbsarbejde  ved Limfjorden og Salling, og vi 
er enige om at det ligger en del udenfor vores område, om-
end det naturligvis er relevant for Karup å. 
Lodsejerforeningen vil skrive brev til Viborg kommune om at 
fremsende det regulativ om grødeskæring i Karup å, som de 
arbejder ud fra, og som de referer til. 
Sammen	med	dette	referat	sendes	referat	af	besigtigelse	
af	sidste	grødeslåning,	lavet	af	Viborg	kommune,	(Flo-
rian).	
	

3. 	Karup Å konkurrencen 2023 / 
Flemming 
	

Lfso er enig med Seatrout Herning om konkurrencen 2023, 
og konkurrencen afholdes 11-13 august 2023. beslutningen 
offentliggøres når den første plakat er klar. 
	

4. 	Vedtægter for KÅS, gennem-
gang af §5 og §11. / Flemming 
P. 

	

Vedtægter for KÅS, gennemgang af §5 og §11. / Flemming P. 
Det blev debatteret det hensigtsmæssige i at medlemmer i 
bestyrelsen ligger inde med vekselbeholdning, og for at mini-
mere det, blev det besluttet at betale Seatrout tkr. 15 for 
konkurrencen 2023, derudover undersøger Per F, om vi kan 
få en ordning med banken om kontanter. 
	

5. 	Vedtægter for Vandpleje Fond, 
gennemgang af §2 og §3 - E. / 
Flemming P. 
	

Til næste møde undersøges det om vi kan nedlægge kontoen 
til vandplejen, så der er et regnskab mindre, og dermed for-
enkle KÅS. 
	

6. 	Indkaldelse	til	møde	med	jæ-
gerne	vedr.	regulering	af	
skarv.	/	Flemming.	
	

Emnet	tages	med	på	næste	vandplejemøde.	
	

7. 	Årets	grødeskæring	ved	Ka-
rup	å	set	i	relation	til	kommu-
nernes	forpligtigelse	/	Schnei-
der.	
	

Emnet	blev	behandlet	under	pkt.	4.	
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8. 	Planlægning	af	generalfor-
samlingen	/	alle.	
	

Tom	udsender	inden	jul	indkaldelse	til	generalforsamling	
d.	28.	januar	2023.	
Foreningerne	indkalder	selv	med	deres	invitation	til	den	
efterfølgende	sammenkomst	med	spisning.	
Jan	S.	bestiller	forplejning,	og	vi	færdiggør	arrangementet	
på	næste	bestyrelsesmøde.	

9. 	Eventuelt	
 • Jan Møller, vil du lave opslag vedrørende Rom 

som gaveide til jul. 

• Per D. har informeret om at han ikke ser sig i 
stand til at løse opgaven med et nyt websit for 
kås, så vi skal have lagt hovedet i blød for en an-
den løsning, meld gerne ind hvis I har personer i 
jeres netværk, som måske kan hjælpe os. 

• Næste bestyrelsesmøde er flyttet til tirsdag d. 6. 
december kl. 19 

 
	

	
	


