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Dagsorden	

1. 	 Dagsorden. 
Økonomi / Per F. 

Per udsender budgetter for 2023 og de gennemgås og 
godkendes på bestyrelsesmødet d. tirsdag d. 24/1 2023. 
Flemming P. rejste spørgsmål om vi skulle kigge på med-
lemsforeningernes kontingentet, og er der ønske om æn-
dring sættes det med nyt forslag på førstkommende be-
styrelsesmøde, ellers henholder vi os til §5 hvor i der står 
-Beløbene revideres løbende i bestyrelsen. Tror vi sad alle 
med en opfattelse at vedtægterne krævede en årlig stil-
lingtagen, det gør det ikke. 

	
2. 	Vandpleje / Ivan. 

 
Ivan gav kort resume fra vandplejemødet på TØP afholdt 
den 30-11-2022. Referat var udsendt inden mødet.  

Kort drøftelse af skarv problematikken. Der er store for-
skelle på, hvor skarven observeres. Flyvestationen kan der 
ikke udøves jagt, da jagtretten er udlejet. KÅS skal have 
udpeget en skarv-koordinator i forbindelse med regule-
ring. Alle hører i egne netværk efter en kandidat. Tom la-
ver et opslag på Facebook. 

Agerskov: Ivan har kontaktet Ikast-Brande vedr. status på 
Agerskov Dambrug. Der er nu afsat de fornødne midler, 
og der er tilsagn på midlerne frem til 2024. De afventer nu 
blot ejeres tilsagn og håber på en hurtig løsning. Ivan hol-
der sig opdateret. 

	
3. 	Nyt bestyrelsesmedlem fra VSF. 

Henrik Ravn 
	

Henrik fremhævede Flemmings store indsats. Henrik er 
Karup Å fisker, og er medlem af AHSF og LFSO. Han er be-
styrelsesmedlem i VSF, og er nu vandløbsansvarlig for Ka-
rup Å. 
Henrik har været medinitiativtager til Hjarbæk Fjord ud-
valget og fortalte om et fremtidigt kystvandråd der kan få 
stor betydning for inderfjordene. 
Henrik fortalte endvidere lidt anekdoter fra sit tidlige fi-
skeliv. 

	
4. 	Referat af kommunalt møde ang. 

Den fremtidige grødeskæring v / 
Tom og Ivan. 
	

KÅS	deltog	i	mødet	med	kommunerne.	Brev	i	forbin-
delse	med	mødet	er	videresendt	til	bestyrelsen.	Kom-
munernes	biologer	virkede	meget	interesserede	i	at	
indgå	i	et	samarbejde	omkring	grøden	i	åen.	Effekten	af	
den	grødeskæring	der	har	fundet	sted	blev	drøftet.	Der	
blev	fremlagt	en	del	udfordringer	ved	grødeskæring.	
Ligeledes	blev	alternative	løsninger	drøftet.	Særligt	af-
græsning	af	brinkerne	af	kreaturer	blev	fremhævet.	
Som	supplement	blev	udbredning	af	smalle	stræk	af	
åen	fremhævet.	Der	blev	talt	om	en	forsøgsstrækning	
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fra	Sønder-Resen	Bro	til	Hagebro.	På	forsøgsstræknin-
gen	kunne	dette	udføres	dels	med	udbrednings	projek-
ter	i	særligt	smalle	stræk	eller	ved	pincet	klipning	med	
amfibiekøretøj	på	længere	stræk	med	megen	sødgræs.	
Der	arbejdes	på	et	møde	først	i	2023	hvor	foreninger,	
lodsejere	og	kommuner	kan	få	en	åben	dialog	omkring	
den	fremtidige	håndtering	af	grøde	i	åen.	Vigtigt	at	få	
ført	til	referat	overfor	kommunerne,	at	det	er	muligt	at	
gå	tilbage	til	vanlig	praksis,	hvis	forsøget	ikke	går	som	
det	skal.	

	
5. 	Generalforsamlingen i januar / 

Tom 
	

Tom sender indkaldelse til generalforsamling ud på Face-
book. Den lægges også på hjemmesiden. 
Foreningerne inviterer selv æresmedlemmer. Liste ud-
sendt af Per F. De tilmeldes sendes til Jan Snejbjerg senest 
en uge før generalforsamlingen. 
Dirigent: Johan Lynnerup spørges.  

	
6. 	Evt. 
	

Silkeborg: Ønsker at sælge rom flasker. Pia får 6 flasker 
med hjem. 
 
Silkeborg: Problemer med manglende zoner når der skal 
indrapporteres. Pia kontakter Christian Skov. 
 
Silkeborg: Ørredkort – hvis KÅS implementerer et ørred-
kort, skal der laves en særskilt løsning for Silkeborg, hvor 
Silkeborgs kasserer ikke skal håndterer løsningen.  
 
Herning: Jan M. ønsker at der er en der tager over med 
whisky/rom. Vi drøfter det på næste møde. 
 
Tom: Kort orientering fra Tom om det forgangne år. Ori-
enteringen blev taget til efterretning. 
 
 
 
 
 

	
	
	


