
   

Møtereferat fra medlemsmøte i DS 
23.05.2019

Dokument ID: 4/19
Møtedeltagere: DS
Meldt forfall:

Ikke møtt:
Møteleder: Rolf Nyborg
Referent: John Tollefsen
Møtedato: 23.05.19 kl. 19-21på Sølfast

Nr. Sak Ansv. Frist

1 DS betaler kontingenten for alle i styret. 

2
Tilbud om å betale 7700 kr pr. år for vedlikehold av hjemmesiden
til DS ble godkjent.

3 Kristoffer kan være webmaster.

4
Avtale mellom DS og Drammen kommune er undertegnet.
Avtalen innebærer gratis fiskekort til alle i Fiskestell i Drammen 
kommunes eierandel av Finnemarka og den gjelder for 3 år.

5
Fiskekonkurransen er ved Lelangen den 15. juni.
Oppmøte ved Glitrebommen kl. 10. 

6
Påmelding til grillfesten innen 1. juni.
Bekjentgjør grillfesten på hjemmesiden til DS Kristoffer

7
Hvis for få påmeldte, arrangeres premieutdelingen ved 
Grunnvannsbrakka.

8
25 gule vester m/logo er kjøpt til bruk av DS-medlemmer ved 
arrangementer. Truls

9 50 caps m/logo er bestilt. Truls

10
Styret ønsker å invitere Borgar til være med på et styremøte for å
orientere om en sekretær som skal motta lønn og utføre 
administrative oppgaver for DS. 

11
DS trenger en komite med representanter fra hver gruppe som 
skal få til et bedre samarbeid i foreningen.

12
Nye medlemmer skal taes imot på en hyggelig måte og skal få 
gratis kaffe og vaffel på det første møtet.

13 Nytt fra gruppene:
Ungdomsgruppa: Hampus m/Solbergelva JFF og NJFF Buskerud 
skal arrangere konkurranse i street-fishing for ungdommer i 
august.
Søltjern: styret skal utføre vedlikehold på hytta siste helg i juni.  
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Nøkler og fiskekort fåes hos Noroco.
VMU: møte med Lier kommune på mandag 26. mai om 
Damtjern, Ren Drammensfjord og Lierelva.
Bidrar til øyer, kanaler m.m. ved utfylling av Gilhusbukta.
Samarbeider med anerkjente forskere innen vannmiljø.
VMU blir ikke orientert om hva som skal gjøres med gyro i 
Drammensvassdraget.
Rapporten finnes her: 
https://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1
045/M1045.pdf
Konklusjonen er at gyroen kan utslettes, men valg av metode er 
ikke gjort.
Casting: trening på Sølfastøya hver torsdag.
Fluegruppa: ingen til stede.
Fiskestell: utfører tynnefiske av abbor i mai. Abboren blir renset 
og frosset. Skal brukes til et arrangement på Spiralen i 
september.
Husgruppa:  Sølfast blir leid ut regelmessig og husgruppa trenger 
terminliste fra de andre gruppene.
Vrangenhytta: mangler peisinnsats. Kristoffer kan koble til 
solceller. Hytta skal leies ut via inatur.no og er forbeholdt 
medlemmer av DS. Nøkkelen oppbevares hos Noroco.

14
DS kan invitere Tor Atle Moe, som er sekretær i  arbeidsgruppen 
for Drammensregionen, til Sølfast for å gi oss en oppdatert 
orientering. 

15
Ingen laksesmolt blir satt ut i Drammenselva, men stamfisket 
fortsetter. 

16
Storørret vandrer mellom Indre Drammensfjord og Hellefossen, 
men ingen vet hvor den kommer fra.

17
Styret i DS oppfordrer alle til å skrive om sine aktiviteter i 
Sportsfisker'n.

18
Borgar og Truls skal tilrettelegge for vandring av ørret fra Glitre til
Sandungen etter at Sandungsdemningen er revet i mai/juni.

19
Dugnad på Fallet søndag 16. juni sammen med Statskog og 
Finnemarkas venner.

20 Bommen ved Nordsneisa vil bli stengt.

21 Skogdagene på Eiksetra, tirsdag og onsdag, 28. og 29. mai.

22
Ønske fra Bjørn Håvelsen:
flere foredragsholdere og mer aktivitet på Sølfast.

23
Styret i DS ønsker at alle som fanger fisk av anselig størrelse tar 
bilde av fisken, veier den og sender relevant info til 
Sportsfisker'n. 


