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Referat af bestyrelsesmøde 1. juni 2021 i klubhuset i Faxe Ladeplads 
 

Deltagere: 

Søren Jensen (SJ)   

Kim Husted (KH) 

Iben Buhl (IB)   referent 

Charley Leth (CL) 

Kenn Pedersen (KP) 

Henrik Buch (HB) 

Emil Nielsen (EN) 

Søren Grothe Petersen (SGP)  

 

1. Valg af dirigent 

Kim blev valgt som dirigent 

 

2. Velkommen v. formanden 

Søren bød velkommen, særligt til de nye medlemmer i bestyrelsen og til Søren Grothe fra Sydsjællands 

Ørredfond. Ørredfonden står for udsætninger i samarbejde med FGU Ringsted, og Søren Grothe 

repræsenterer også Haslev Sportsfiskerforening. 

SJ opfordrer til at alle medlemmer holder en åben og direkte dialog, hvis nogen har gode idéer til vores 

arbejde, nye projekter, markedsføring og lign. Søren selv agter at være mere aktiv med at sende relevante 

mails ud til medlemmerne. 

 

3. Valg af kasserer 

Charley opstillede og blev valgt. 

 

4. Valg af næstformand/projektkoordinator 

Iben opstillede og blev valgt. 

 

5. Valg til øvrige poster i bestyrelsen 

Emil takkede ja til at blive medlem af bestyrelsen fra sin tidligere post som suppleant, og i stedet træder 

Henrik ind som ny suppleant. 
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Den nye bestyrelse ser derfor således ud: 

Søren Jensen   Formand  

Iben Buhl   Næstformand/projektkoordinator 

Charley Leth  Kasserer 

Kim Husted   Menigt medlem 

Emil Nielsen  Menigt medlem 

Henrik Buch   Suppleant 

Kenn Pedersen Suppleant 

 

6. Evaluering og handlingsplan for projekterede vandløbsprojekter  

Vi har to projekter, som skal færdiggøres i år; udlægning af sten efter Humbæk-metoden i Vivede Mølleå, 

og udlægning af gydebanker i Faxe Å og Hulhøjsbækken. Der er netop meddelt tilladelse til projektet i Faxe 

Å og klagefristen udløber 27. juli, hvorefter der kan søges om grusmidler til finansiering. Bestyrelsen vil på 

næste møde fastlægge en dato for den videre planlægning af de to projekter. 

 

7. Handlingsplan for kommende vandløbsprojekter 

Der arbejdes fortsat videre med planen om at udarbejde projektforslag ud fra den tidligere prioriterede 

liste over de 10 oprindelige forslag fra DTU. Pt. kan der laves projektforslag på strækningerne Vivede 

Mølleå fra Vemmetoftevej til udløbet, Lilleåen ved Rosendal og Lilleåen generelt. Arbejdet genoptages efter 

sommerferien. 

 

8. Eventuelt 

• Søren formand foreslår at vi holder klubaftener som i Spinfluen, evt. 1 gang om måneden eller hver 

anden måned, med indlæg fra relevante partnere f.eks. DSF, DTU, Fiskerikontrollen, politikere osv. 

Det blev foreløbig aftalt at holde klubaften torsdag d. 26. august og torsdag d. 28. oktober. På det 

næstkommende bestyrelsesmøde vil vi komme nærmere evt. emner og gæster. 

 

• Da der nu er kommunalvalg i år, foreslår Søren Grothe at invitere politikere til ”valgmøde” om 

vandmiljøet. 

SJ fortæller at mediet Sjællandske er åben for et tættere samarbejde, så vi kan få sat fokus på vores 

vandløb og vandmiljøet generelt. De har adskillige gange skrevet gode artikler om vore arbejde. 

 

• Der blev talt om at invitere Anne fra Faxe Kommune til et kommende bestyrelsesmøde for at 

fortælle om den nye app til gydebanketællinger, som vi forhåbentlig kan anvende til vinter. 

 

• Kenn fortalte at der opleves flere tilfælde af opstuvninger af gydebanker. Det skyldes manglen på 

vand i vandløbene som ellers vil udjævne gruset. Gydebankerne kan udjævnes med en mejekurv, 
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og Hede Danmark sender deres folk på kursus i dette. Denne teknik vil også kunne udbredes til 

kommunerne. 

 

• Søren Grothe spurgte til de nye udsætningsplaner, men de er ikke offentliggjort endnu. 

 

• Søren formand har en idé om adoption af vandløb. Medlemmerne kan gå sammen to og to, og gå 

”deres” vandløb igennem et par gange om året. På denne måde opnås både kendskab og ejerskab 

til vores vandløb, og spærringer m.m. kan indmeldes til kommunen i større grad end i dag. Samtidig 

vil det øgede kendskab til det enkelte vandløb resultere i flere konkrete strækninger, hvor det vil 

være relevant at udføre restaureringsprojekter. 

Kenn udtrykte dog betænkeligheder ved skeptiske lodsejere, hvis vi skal til at gå langs vandløbene 

flere gange om året. 

 

• Der er enighed i bestyrelsen om at ændre i foreningens vedtægter, således at formålsparagraffen 

§2 ændres til at inkludere arbejdet med kystområder, da dette har en nær sammenhæng med 

vandløbene. Indtil videre arbejder SJ videre med kysterne via DSF og orienterer bestyrelsen herom. 

 

Det var også på tale at ændre §7, så det bliver muligt at fordele bestyrelsesposter på et 

konstituerende bestyrelsesmøde, fremfor at alle poster skal besættes på generalforsamlingen, 

hvilket var umuligt i år.  

 

Kenn tjekker bestemmelserne for ændringerne til næste bestyrelsesmøde, hvor den 

ekstraordinære generalforsamling vil blive planlagt. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 12. august 2021 kl. 19 i klubhuset 

 

Tak for et godt møde og på snarligt gensyn. 

God sommer alle sammen! 

 

På bestyrelsens vegne 

 Iben Buhl 


