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Nørager

Vejle Sportsfiskerforening
Buldalen 13, 7100 Vejle
E-mail: VSF@vsf-vejle.dk
Web: www.vsf-vejle.dk
CVR-nr.: 25 83 29 22

Bestyrelsen
Formand
Torben Flyvholm

Tagesvej 6b, 7120 Vejle Ø.

Næstformand
Tom Jensen

Mølholm Landevej 30, 7100 Vejle

Kasserer
Erik K. Asmussen

Musvitvej 12, 7100 Vejle

Sekretær
Finn Jensen

Nørrevang 20, 7300 Jelling

Søren Søndergård
Arne Rasmussen
Stefan Lambæk
Ole Cederholm
Joe Ejlertsen
Kim Iburg

Krogagervej 70, 7100 Vejle
Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle
Bøgevang 27, 7100 Vejle
Stævnen 26, 7100 Vejle
Holtumvej 12, 7100 Grejs
Fabriksvejen 12, 7182 Bredsten

(Liste over udvalg og udvalgsmedlemmer ses side 10)

Akvarel på forsiden
Akvarellen på forsiden er blot én af en serie på i alt 21 akvareller fra steder langs Vejle å, malet af Jørgen Vind. Akvarellerne kan købes ved at rette
henvendelse til Jørgen på tlf. 23 26 23 77.
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Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes hermed til Vejle Sportsfiskerforenings
93. ordinære generalforsamling
Torsdag den 22. november 2018
kl. 19.00 – 21.30 i
DGI-Huset, Vejle
Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle

Dagsorden
1. Valg af dirigent

gerne fisker i efterårs perioden stadig kunne få opfyldt deres behov.
Vælger man den ene eller anden sæson vil summen være at
belastningen af fiskevandet fordeles i henholdsvis marts og oktober
måned efter hvilken sæson man vælger.
Diskussionen omkring etikken ved det fiskeri i forårs sæsonen hvor
risikoen for skader på fiskene ved fangst af nedfaldsfisk er stor skal
måles op mod fiskeri efter store tunge gydemodne fisk og de skader
de pådrages ved genudsætning. Diskussionen vil aldrig udmunde i
den rigtige løsning, men løsningen er i høj grad afhængig af den
enkelte lystfiskers omhu med håndtering af den fangede fisk.
Forslaget vil øge vores valgfrihed og du kan være med til et forsøg,
hvor du giver dine lystfiskekammerater nye muligheder, også
selvom du ikke ønsker at ændre din sæson. Det er kammeratskab.
Bestyrelsen kan umiddelbart ikke støtte forslaget.

Bestyrelsen foreslår Anders Christian Rasmussen

2. Bestyrelsens beretning
Herunder spørgsmål til udvalgenes skriftlige beretninger - se under
nyheder på hjemmesiden.

3. Regnskab

Denis Bubalo og Mathias Rieper har fremsendt
følgende forslag:
Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at der arrangeres en
årlig fiskekonkurrence i Vejle Å.

4. Indkomne forslag fra medlemmer
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af bilagskontrollant
På valg er bilagskontrollant Gunnar Lund som ikke ønsker genvalg.
Bestyrelsen foreslår Henrik Hauge Jacobsen.

9. Eventuelt

Ad 4. Indkomne forslag fra medlemmer
Michael Døssing har fremsendt følgende forslag:
Med udgangspunkt i at skabe større fleksibilitet omkring fiskeri i
vores åer, pålægges bestyrelse af generalforsamlingen at sikre at
medlemmerne for den kommende sæson kan vælge mellem en fiske
sæson gældende fra 1. marts til 30. september eller 1. april til 31.
oktober.
Fiskeriet fra 1. marts til 31. marts må kun udføres i Vejle å Zone 1 til
Zone 5 samt Rohden å Zone 1 og Zone 2.
Bestyrelsen skal sikre at dette fremgår af regler for fiskeriet. Valget
omkring sæson foretages på hjemmesiden under sit medlems login,
og printes herefter på fiskekortet.
Ordningen skal gælde i en forsøgsperiode på 2 år, hvorefter
bestyrelsen evaluerer ordningen og indstiller til generalforsamlingen
om ordningen skal være permanent.
Motivation:
At skabe en forening som er fleksibel og, hvor medlemskab kan
tilpasses den enkeltes behov indenfor nogle rimelige rammer må
have høj prioritet. Forslaget omkring valg af sæson periode vil give
lystfiskeren der gerne fisker i forårsperioden efter "Grønlændere"
mere fiskeri i Vejle Sportsfiskeforening. Ligeledes vil lystfiskeren som
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Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
Forslag til vedtægtsændringer:

Forslag 1
§ 4 Bestyrelsen
§ 4 stk. 1
Nuværende ordlyd
Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det første
bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med
formand, næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante
poster. Desuden nedsættes et forretningsudvalg, hvor formand og
næstformand er fødte medlemmer.
Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for bestyrelse og
forretningsudvalg. Bestyrelsen beslutter også, hvem der skal have
prokura til at administrere foreningens bankkonti. Foreningen
tegnes af formanden eller næstformanden eller kassereren og to
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten
til udvalgsformænd for så vidt angår dispositioner, der vedrører det
pågældende udvalg.
Fremtidig ordlyd
Til bestyrelsen vælges 9 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde
efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand,
næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster.
Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for bestyrelse. Bestyrelsen
beslutter også, hvem der skal have prokura til at administrere
foreningens bankkonti. Foreningen tegnes af formanden eller
næstformanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten til udvalgsformænd for
så vidt angår dispositioner, der vedrører det pågældende udvalg.
Motivation
Der er i VSF ikke behov for et forretningsudvalg. Beslutninger om
den daglige drift varetages på bestyrelsesmøder. Presserende
spørgsmål afklares telefonisk eller pr. e-mail blandt de i
vedtægterne definerede tegningsberettigede personer.
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Hvis forslag 1 vedtages vil dette påvirke § 4 stk. 2 således:
Nuværende ordlyd
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver
ordinær generalforsamling er skiftevis 6 og 5
bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem
fratræder i det 1. år af sin valgperiode, vælges en afløser på førte
generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem
indtræder i den fratrædendes valgperiode.
Fremtidig ordlyd
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver
ordinær generalforsamling er skiftevis 5 og 4
bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem
fratræder i det 1. år af sin valgperiode, vælges en afløser på førte
generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem
indtræder i den fratrædendes valgperiode.

Forslag 2
§ 4 stk. 3
Nuværende ordlyd
Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 suppleant. På hver
ordinær generalforsamling vælges skiftevis 1 bilagskontrollant +
suppleant, og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.
Fremtidig ordlyd
Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter. På hver ordinær
generalforsamling vælges 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.

Ad 7. Valg til bestyrelsen
Finn Jensen, Torben Flyvholm og Erik Asmussen genopstiller.
Tom Jensen, Ole Damsgaard og Joe Ejlertsen ønsker ikke genvalg og
udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår nyvalg til Søren Stjernholm.

Præsentation af kandidat til nyvalg:
Søren Stjernholm
Jeg er 52 år og bor i Jerlev sammen med min hustru, Lene.
Jeg blev medlem i Vejle Sportsfiskerforening tilbage i 1996, har
været væk i ca. 4 år, men er nu igen stærkt tilbage. Jeg nyder meget
at være ved Vejle Å og den skønne natur der omgiver den.
VSF betyder fortsat meget for mig, og
jeg har tidligere arbejdet i Bestyrelsen,
det forhenværende Redaktionsudvalg
samt Juniorafdelingen, hvor begge
vores sønner (Jonas og Rune) har haft
nogle dejlige år.
Jeg håber igen at få muligheden for at
præge foreningens fortsatte, positive
udvikling - gennem dialog med
medlemmerne.
Udover Vejle Å, fisker jeg i Gudenåen (tæt ved mit arbejde), samt i
Norge og Sverige.

Forslag 3
§ 4 stk. 4
Nuværende ordlyd
Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor
indenfor en afstand af 15 km fra Vejle Rådhus. Denne bestemmelse
kan kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor.
Fremtidig ordlyd
Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor
indenfor en afstand af 40 km fra Vejle Rådhus. Denne bestemmelse
kan kun ændres, hvis ¾ af de fremmødte på generalforsamlingen
stemmer herfor.
Motivation:
Det har været et længe næret ønske fra en bredere kreds af
medlemmer – ofte udtrykt gennem debatter på de senere års
generalforsamlinger – at kunne udvide eller fjerne den geografiske
grænse for kandidater til valg til VSF’s bestyrelse.
En umiddelbar hindring har imidlertid været kravet om, at ¾ af
samtlige VSF-medlemmer skal stemme for ændringen.
Derfor kan ændringen ikke gennemføres udelukkende på en
generalforsamling men skal bekræftes ved en efterfølgende
urafstemning. En vedtagelse af forslaget vil ’kun’ være grundlaget
for snarlig iværksættelse af urafstemningen. Såfremt det krævede
flertal af medlemmer stemmer JA til forslaget, kan det allerede få
effekt på kandidatlisten til næste års generalforsamling.
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Orientering fra formanden
Fiskeriet
Så vidt det umiddelbart kan vurderes, har fiskesæsonen
antalsmæssigt været lidt mindre end sædvanlig.
Gennemsnitsstørrelsen er ligeledes lidt mindre end sidste år.
Fiskene er desværre også i år blevet fanget af færre, idet vi også i
denne sæson har mistet en del medlemmer. Der har dog ikke været
så stor afgang i denne sæson, som i de senere år, og det er håbet, at
tilbagegangen stoppes, så vi kan få en større stabilitet i medlemstal og dermed også tilsvarende forbedret økonomi.

Økonomi
Igen i år kan vi som nævnt konstatere en mindre tilbagegang i
antallet af medlemmer. Til trods for dette har foreningen en
udmærket økonomi.
For det første ser det ud til, at driftsregnskabet balancerer med de
kontingentindtægter, der kommer ind – og det skyldes i høj grad
tilbageholdenhed på udgiftssiden. Vi har fået reduceret på
omkostninger – både hvad angår vedligehold af klubhus m.m. samt
en igangværende proces på leje af fiskevand.
Sidste år besluttede vi at stoppe med at opkræve særkontingentet
på 50 kr. pr. medlem pr. år. Det var hensigten at opbygge en
likviditet svarende til et års udgifter til fiskeleje. Denne bufferkapital
står stadig urørt og er beregnet til helt særlige formål som f.eks. køb
eller leje af nyt fiskevand, eller hvis foreningen pludselig står overfor
en akut økonomisk trussel.
Juniorafdelingen
Jan Johnsen er indtrådt som leder i Juniorafdelingen, hvilket vi er
særdeles glade for. Afdelingen kører fortrinligt, og der er et super
godt sammenhold og fremmøde blandt juniorerne.
Vi har i år haft 5 drenge på juniorlederkursus hos forbundet, hvilket
bevidner et rigtig godt sammenhold og kammeratskab i afdelingen.
Tilgængelighed
Der har igen i år overalt i foreningen været stort fokus på
tilgængelighed til fiskevandet, og problematikken har været delt i to.
Dels tilgængelighed i forhold til bredvegetationen og sumpede
områder, dels voldsom stor og udbredt grødevækst i selve åen, hvor
grøden ikke længere begrænses ved slåning.

arbejder vil om muligt blive udført, inden sæsonstart 2019.
Vandpleje
Der er for 2019 planlagt forskellige aktiviteter i udvalget. Udvalget
mangler et par medlemmer, så meld dig gerne…..
Klubhuset
På opfordring fra lodsejere har vi opsat en bom ved Ravning med
tilhørende kodelås ved indkørslen til shelterne.
Der er endvidere ved shelterne bygget et muldtoilet.
Urafstemning
Ved sidste generalforsamling blev det enstemmigt vedtaget, at vi
skulle ændre §4 stk. 4, således at 15 km reglen blev udvidet til 40 km.
Da der samtidig fremgår af samme paragraf, at dette kun kan
ændres, såfremt mindst 75% af samtlige medlemmer stemmer for,
skulle ændringsforslaget til urafstemning.
Afstemningen er afsluttet, og det er glædeligt at kunne konstatere,
at ca. 93% af alle, der har afgivet en stemme, har stemt JA til
forslaget. Samtidig er det mindre glædeligt, at kun ca. 64% af
medlemmerne har afgivet sin stemme.
Set fra bestyrelsens side er det ikke tilfredsstillende, at vi har så
mange ”sofavælgere” i foreningen. Såfremt denne paragraf skal
ændres, er man derfor nødsaget til at fremsætte forslaget igen.
Hjemmeside
Vi har i årets løb haft en proces med udvikling af en ny hjemmeside.
Denne er snart klar til at ”gå i luften”.
Hjemmesiden vil få et mere ”nyt” design, ligesom der vil være flere
aktiviteter, som vi vil benytte i dagligdagen – herunder
kalenderfunktion, flere nyheder, bedre integration med Facebook,
Instagram m.m.
Tak
En tak til bestyrelse, udvalg, samarbejdspartnere, donorer og alle jer
medlemmer, der har bidraget til endnu et fint år for Vejle
Sportsfiskerforening.
Torben Flyvholm
Formand

Det sidste skyldes Vejle Kommunes forsøg med at komme den
altdominerende pindsvineknop til livs, og det har de en tro på kan
lade sig gøre ved at lade være med at slå den. Foreningen gør til
stadighed opmærksom på, at vores fiskemuligheder derved
forringes, således at der er færre strækninger, der kan fiskes på. Det
er en utilfredsstillende situation. Problemet drøftes intenst med
Vejle Kommune. Problemet omhandler som nævnt primært planten
pindsvineknop, som breder sig utrolig hurtigt. Især ved klipning vil
planten brede sig voldsomt, så jo mere der klippes, des mere
pindsvineknop får vi.
Det er derfor glædeligt, der er indgået aftale med Vejle Kommune
om fremtidig klipning på udvalgte stræk.
Der er bygget en ny spang i det første sving nedstrøms
parkeringspladsen ved Knabberup. Denne bliver udbygget, ligesom
den først byggede spang nedstrøms ”handicap-broen” udbedres.
Denne blev indledningsvis bygget som et forsøg.
Der er planlagt bygning af flere spange – bl.a. i ”Lille-sumpen”. Disse
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Medlemsstatus

Supplerende orientering fra
udvalgene

Pr. 15. oktober 2018 har foreningen i alt 608 (639) medlemmer, som
er fordelt på følgende kategorier:

Orientering fra VSF sekretariatet
Sidste år blev annonceret, at der arbejdes på en ny hjemmeside
gennem forbundet. Udviklingen på denne side blev stoppet, da der
på det tidspunkt i foråret manglede vigtige faciliteter som kalender
og fangstrapporter. Efterfølgende er valgt en anden platform og
udviklingen af denne varetages gennem bestyrelsen.
Arbejdet i sekretariatet har været præget af mangel på arbejdskraft
i det forløbne år, men det er endelig sidst på året lykkedes at få
mandet op med 2 mand, så sekretariatet nu består af Stefan
Lambæk (formand), Erik Asmussen (økonomi), Kim Iburg, Søren
Stjernholm og Jens Kristensen. Vi må heller ikke glemme Henrik
Hauge, som ganske vist ikke er formelt medlem, men som stadig
yder en god indsats. Med de nye medlemmer af sekretariatet er vi
gearet til at klare det kommende års opgaver.

Fangstrapporter 2018 – foreløbig
3 uger før sæsonens afslutning er der 138 personer - svarende til
22 % af medlemmerne, som har indrapporteret fangster (172 sidste
år).
Ifølge fangstrapporter pr. 6. oktober 2018 fordeler hjemtagne
fangster fra Vejle Å, Rohden Å, og Omme Å samt Vingsted og
Fåruphuse Sø sig som følger (tallene for 2017 er for hele året):
2018
til dato

2017

Antal fanget/
hjemtaget

Antal fanget/
hjemtaget

Havørred

683/425

827/592

Regnbue

68/68

55/54

Laks

8/8

3/3

Bækørred

12/5

40/4

Gedde

4/0

3/2

Karpe

0/0

1/0

Kildeørred

0/0

1/1

Der er fanget færre havørreder til dato end der var hele sidste år.
Gennemsnitsvægten på havørred i 2018 er lavere end sidste år,
nemlig 1,1 kg mod 1,4 kg i 2017.
Genudsætningsprocenten er lidt højere nemlig 30 % mod 28 %
samme tidspunkt sidste år.
For bækørred og gedde er genudsætningsprocenten langt højere.
Endelig fangstrapport vil blive lagt på hjemmesiden i slutningen af
november 2018.
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Seniorer
Pensionister
Ungdom
Juniorer
Minifiskere
Samlever
Passive

2018
382
141

2017
397
148

18
34
7
16
10

25
34
4
18
13

Som det ses af tallene har der i år været en tilbagegang på 31
medlemmer fra 635 sidste år til 601 i år.
Stefan Lambæk

Lodsejerudvalget (Ændringer i fiskevandet)
Siden udvalgets information i foråret har vi i Ravning opnået
kontrakt med Mads Kristensen, der i juni har købt Erik Bjørn s
ejendom med 133m fiskevand på zone 6. Det er samtidig lykkes os i
kontrakten, at få indføjet en bestemmelse om at Mads skal slå
græsset i nødvendigt omfang på markvejen der fører ned til vore 2
shelters, så vejen bliver mere farbar i fiskesæsonen. Dette har længe
været et ønske fra flere af vore medlemmer.
I foråret fremstillede og opsatte vi en bom med kodelås ved
indkørslen fra Ravningvej efter ønske fra lodsejerne, da shelterne i
løbet af 2017 var blevet booket af folk med uheldig opførelse.
Kodelåsen kan nu kun åbnes af VSF medlemmer og lodsejere. Koden
kan findes på Forum på vor hjemmeside. Alle andre må bevæge sig
til fods eller på cykel for at bruge shelterne.
I løbet af efteråret vil udvalget sammen med klubhusudvalget
opstille et muldtoilet ved shelterne. Vi har fra Natur- og Stipuljen
fået tilskud til indkøb af toilettet samt et bord / bænkesæt og en
bålplads på stedet.
På parkeringspladsen på Nørager har der i sommerens løb været
henkastet cigaretskod og vi har modtaget klager fra lodsejeren om
det. Vi har lovet ham at gøre noget ved svineriet og bestyrelsen
overvejer tiltag.
Arne Rasmussen

Økonomi
Vi har gennem hele 2018 og indtil nu brugt rigtig mange ressourcer
på at strømline økonomien i foreningen.
Vi har gennem en længere periode lidt af et faldende medlemstal,
og denne tendens er ikke helt vendt endnu. Vi arbejder dog på flere
forskellige tiltag, der forhåbentlig vil være med til at stoppe denne
spiral.
Som også omtalt under pkt. SVÅF, så har VSF gennemført en række
møder med kommunen, hvor kommunen bl.a. har tilbudt at indgå i
et samarbejde om yderligere udvikling af
vores ”virksomhedskoncept”. Dette med henblik på udvikling af nye
aktiviteter/ideer til fremme af medlemstal og dermed forventeligt
også foreningernes økonomi. Vi forventer også, at disse kommende
tiltag vil bidrage til et væsentligt boost af foreningens promovering
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og dybere forankring i lokalsamfundet. Dette vil være understøttet
af, at foreningens sekretariat endelig er lykkedes med at blive tilført
yderligere ressourcer, sådan at ”maskinrummet” nu kan krafte at
styrke de udadvendte kommunikative ønskelige opgaver, herunder
samspillet mellem ny hjemmeside og andre sociale medier. Ønsket
er at levendegøre disse medier og dermed i langt højere grad gøre
kommunikationen til såvel eksisterende medlemmer som øvrige
interesserede langt mere hyppig og nærværende.
Vi har desuden - med held - forsøgt at implementere nogle
besparelser ud fra devisen "at sætte tæring efter næring”.

Der planlægges følgende for den kommende sæson:
Møder med vejle kommune
Skarvregulering
Møde med dambrugere i vejle kommune
Gydegravnings tælling
Undersøgelse af forsøg med spuling af gydebanker
Klargøring til nye projekter.
Vi mangler en eller to hvis nogle skulle have lyst til at, give en hånd
med.

Vi har således foretaget nogle store besparelser på de faste
omkostninger, bl.a. som følge af at kommunen har accepteret
at ”klimasikre” vores klubhus, hvilket betyder at al udvendigt
vedligehold på bygningen fremover varetages af kommunen.
Endvidere vil kommunen også stå for vedligehold af tilkørselsvejen
og vores parkering ved klubhuset.

Status på skarvreguleringen

De iværksatte tiltag har derfor resulteret i, at det godkendte
budgetterede underskud på ca. 82.000 kr. er vendt til et overskud
på ca. 70.000 kr., hvilket vi finder særdeles tilfredsstillende.
Vi arbejder ihærdigt videre i dette spor - bl.a. på leje af fiskevand.
Det ultimativt ønskværdige mål er, at der på kortere sigt vil være
mulighed for en nedsættelse af kontingentet.
Erik Asmussen

Vandplejeudvalget
Gydegrus udlagt i Jerlev Bæk
Lørdag den 14. april 2018 blev der udlagt gydegrus til en hel serie af
større og mindre gydebanker i den del af Jerlev Bæk, som fra
underføringen ved grusvejen nedstrøms Høllundvej løber til Vejle Å
overfor Nørager.
Projektet var
planlagt af VSF,
og herunder
tilladelser
indhentet fra en
særdeles positiv
og interesseret
lodsejer, Erling
Rasmussen,
samt Vejle
Kommune. På
selve dagen blev
projektet også
benyttet af DTU Aqua til praktik-undervisningen i forbindelse med
'Kursus i vandløbsrestaurering - del 1'.
Udsætning af åle yngel
Onsdag den 25. juli 2018 blev der med assistance fra nogle
medlemmer af Klub 60+ udsat i alt 20.000 stk. åle yngel (sætte ål af
10-14 cm længde), fordelt på forskellige lokaliteter af Vejle Å. Åle
udsætningerne er finansieret af dels den Europæiske Hav- og
Fiskerifond, dels danske fiskeplejemidler og koordineres af DTU
Aqua.
Udvalget har undervejs fået 'ny' formand, idet Brian Petrowski er
vendt tilbage til arbejdet med vandløbsrestaurering, etablering af
gydebanker og de mange andre opgaver, som udvalget tager sig af.
På posten afløser han Ole Damsgaard, som vi takker for en stor og
helhjertet indsats for vores fiskevand og ørredbestand
gennem en årrække.
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Brian Petrowski

I denne sæson har VSF kunnet påbegynde reguleringsindsatsen
allerede i starten af september, hvor vi ansøgte om og modtog de
første reguleringstilladelser fra Naturstyrelsen (NST). Samarbejdet
med VSF’s offentlige lodsejere (NST Trekantsområdet og Vejle
Kommune) om accept af skarvregulering på deres matrikler kører nu
som på skinner. Undtaget fra disse accepter er dog de såkaldte
Natura2000-områder (øvre Tørskind og Runkenbjerg) samt Kongens
Kær/Knabberup Sø. På sidstnævnte lokaliteter har vi dog gennem de
seneste måneder fået assistance fra en noget uventet kant:
Et havørnepars indtog har åbenbart medført, at skarverne, som
tidligere rastede i stort tal i og ved nogle udgåede træer tæt på
motortrafikvejs-broen, nu er flyttet længere op i Ådalen – hvor der
er muligheder for regulering - og til Fårup Sø.
Som i de foregående reguleringsperioder har vi igen brug for
medlemmernes opmærksomhed på skarvernes aktiviteter og
rastepladser. Så tøv ikke med at melde om trækkende og rastende
skarver til undertegnede, så en målrettet reguleringsindsats kan
iværksættes hurtigst muligt. Rastepladserne lokaliseres typisk i
træer og trægrupper tæt ved åen eller en anden vandflade.
Vi har allerede i august modtaget de første meldinger fra
medlemmer om, at den sædvanlige rasteplads i træerne langs åen
nedenfor NST’s Søballegård i Tørskind (umiddelbart ved opstrømsskellet mod Gorm Christensens ejendom) igen huser et stort antal
skarver. Denne reguleringsopgave er for længst overdraget til
reguleringsjægerne i Vejle Kommune – ’Jægerkorpset’.
Per Holbæk Kristiansen

Sponsorudvalget
På sponsorsiden forsøgte vi i år - ultimo marts måned - at rette
skriftlig henvendelse til ca. 30 større erhvervsvirksomheder i Vejle
og omegn.
Nogle af vores sponsoransøgninger gik også til Vejle V I P personer.
Vi var som udgangspunkt meget bevidste om, hvor vanskeligt det er
at rette henvendelse til erhvervsvirksomheder med ønske om
indgåelse af sponsorater.
Alle virksomheder bliver løbet over ende med sådanne
henvendelser - og første reaktionen er stort set altid, at denne
posttype straks videresendes til papirkurven.
Vi tog derfor et utraditionelt udgangspunkt i vores henvendelser,
hvor vi beskrev det stærkt voksende behov for støtte til spange og
gangbroer samt kantbeskæring langs Vejle Å - affødt af de
klimaændringer som nu dagligt udgør en del af den skrevne og
elektroniske nyhedsformidling.
Altså noget alle kan forholde sig til, når en GRØN
sportsfiskerforening som VSF henvender sig med anmodning om
økonomisk støtte - for hvem vil ikke gerne fremstå positivt i relation
til klimaændringerne?
Resultatet udeblev da heller ikke.
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Fra en privat Vejle fond blev vi tilstillet et kontant beløb på 10.000 kr
til spange - broer - og redskaber til rydning af bevoksning langs Vejle
Å'ens bredder.

2: Status for skarvreguleringen.
I alt reguleret 33 skarv (hvoraf dog ingen i suppleringsperioden i
april og maj 2018).

Fra XL Byg , Vejle, fik vi af ledelsen et stort læs materiale i form af
træ til spange og broer - heraf er der foreløbig opsat den nye
gangbro nedstrøms Knabberup - og mere følger….
Fra vores bankforbindelse, Den Jyske Sparekasse, har vi fået en
tilkendegivelse om, at de vil se positivt på en ansøgning til deres
fond i Jelling, hvis der i VFS igangsættes ét for sportsfiskerforeninger
utraditionelt tiltag……og det arbejder vi selvfølgelig videre på i
bestyrelsen….
I forlængelse af disse positive reaktioner, afventer vi også et svar på
vores ansøgning fra Danske Banks Sønderjyske fond - svaret
forventes sidst på året.

Der er indhentet de nødvendige tilladelser til brug for det
kommende år. Arbejdet fortsætter således uændret, hvorfor det
også fremover er meget vigtigt, at alle medlemmer giver en melding
hvis der observeres ”skarv-rastepladser” langs vore vandløb. VSFs
ansvarlig på området er Per Holbæk Kristiansen.

På denne måde var 2018 "et godt sponsor år" for VSF.
Ole Cederholm

Tilgængelighedsudvalget
Jeg er rigtig glad for at vi har indgået en aftale med Vejle Kommune
omkring grødeskæring & kantbeskæringen af hele Knabberup
stykket.
Grødeskæring og kantklipning på dette fiskevand har gjort at
tilgængeligheden er blevet meget forbedret. Ligeledes er vi kommet
i gang med udlægning af spange på stykket.
Dette arbejde skrider langsomt frem, da det kniber med frivillig
arbejdskraft til projekterne. Dog stor tak til dem som har deltaget,
og selv om arbejdet ikke skrider frem i det tempo som nogle kunne
ønske, så er vi godt i gang.
De eksisterende spange færdiggøres, og hen over vinteren/foråret
produceres nye sektioner af spange, som i løbet af næste år skal
udlægges.
Godset har over sommeren været acceptabelt at fiske på, hvis man
benytter spangen over åen på naturstien og fisker fra sydsiden af
åen, hvor kantvegetationen ikke er så problematisk. Grøden i åen på
Godset, har til tider været problematisk, men dette er en udfordring
vi må leve med, da kommunen i en forsøgsperiode over de næste 2
– 3 år har besluttet, at der ikke skal skæres grøde på dette stykke.
Nøragerstykket har kommunen flyttet lidt rundt på de 3 udlagte
stryg, som viste sig at have en uheldig indvirkning på brinkerne.
Dette har gjort at strømrenderne nu er flyttet mere over i egen side,
hvilket skulle begrænse grøden, og skåne brinkerne, og sænket
vandstanden.
Til jer som gerne ønsker bedre tilgængelighed og gerne vil give en
hånd med ved arbejdet, er i altid velkommen til at sende mig en
mail tom@vsf-vejle.dk
Tom Jensen

SVÅF (Samarbejdsforeningerne ved Vejle Å og fjord)
1: I årets løb har Vejle Amatørfiskerforening tilmeldt sig et projekt til
fremme af muslingebestanden i Vejle fjord. Projektet blev først
tildelt 5.000 kr. og hurtigt herefter yderligere 60.000 kr. fra
kommunen til videre udvikling og afprøvning af foreningens
selvfabrikerede muslingenet (ca. 160 m2 i alt).
Nu afventes tilladelse til den egentlige udlægning af nettene. Selve
udlægningen vil formentlig finde sted i november måned 2018 på
prædestinerede lokationer i fjorden. Projektet understøttes i øvrigt
rent fagligt af rådgivere hos DTU Aqua.
Udviklingen vil blive fulgt nøje og afventes med spænding.
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3: Udvalgets stillingtagen til forslag til høring fra Vejle kommune om
udviklingsplan for dambrug og akvakulturanlæg i Vejle Kommune.
Der var enighed i udvalget om, at udviklingsplanen ikke indeholdte
yderligere ”springende” elementer, når det i øvrigt fortsat påses at
love/regler følges (og fortsat suppleres med nødvendige
kontroltiltag fra relevante myndigheder).
Det blev dog betonet, at der ud fra rapporten godt kunne være
behov for en revitalisering af initiativer til fjernelse af de
tilbageværende opstemninger m.m. i åløbene, til fremme af fisk og
fauna.
På et efterfølgende møde med kommunen og andre relevante
interessenter er disse bemærkninger videreformidlet.
4: VSF’s dialogrække med Vejle kommune
VSF har gennemført en række møder med kommunen, hvor
kommunen bl.a. har tilbudt at indgå i et samarbejde om yderligere
udvikling af vores ”virksomhedskoncept” med henblik på nye
aktiviteter/ideer til fremme af medlemstal og dermed forventeligt
også foreningernes økonomi, men også til promovering og dybere
forankring i lokalsamfundet.
Det første møde vil finde sted i løbet af efteråret. De øvrige
foreninger i SVÅF har udtrykt interesse i at deltage.
Erik Asmussen

Klub 60+
60+ sæsonen åbner døren mandag den 5. november 2018.
Alle "ældre" medlemmer er velkomne hver mandag fra kl. 9:00 til kl.
12:00.
Kaffe og en øl eller vand er gratis, men adgangsprisen er kr. 25,00.
Jørgen Asger Nielsen

Skæludvalget
Vi skrev i forårets info om resultater fra skæludvalgets arbejde. Jeg
prøver nedenstående at uddybe lidt.
I skrivende stund, hvor sæsonen hastigt nærmer sig sin afslutning,
vil vi gene minde om, at vi stadig gerne vil have skælprøver fra fisk
fanget i 2018.
Har du fisk liggende i fryseren – så tag lige en skælprøve og aflever
prøven i klubhuset eller i postkassen udenfor – bare prøven tages
inden fisken tilberedes!
Vi har p.t. ikke helt overblik over antal skælprøver fra 2018 – men
håber det bedste – rigtigt mange har afleveret prøver.
Skæludvalget fortsætter arbejdet i 2019 – og opfordrer allerede nu:
husk at indsende prøver – tag allerede nu en ”lykkepose”.
I løbet af vinteren starter vi arbejdet med rensning og analyser.
Derudover håber jeg på, at vi gennem vinteren får sammenlignet
skælanalyser fra alle årene for bedre at kunne trække data ud.
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For 2018 sæson bliver det interessant at se, om de usædvanlige vejrvejr
og temperaturforhold har indflydelse på tilvækst i ferskvand. Har
fiskene klaret sig i ferskvand? Er fiskene vandret i saltvand hurtigere
end de foregående år? Er der en ændring
ndring i sammensætning af
opgangsfiskene. (Forskellige JOF typer – der siger noget om antal år i
saltvand inden første gydevandring. De fisk, der går op næste år, og
som har levet i saltvand i sommeren 2018 - hvordan har disse fisk
klaret den varme sommer?

bil. (Koden til låsen på bommen kan ses ved at gå ind på
hjemmesidens Forum).
Et lille hjertesuk: Vær venlig at rydde op og gøre rent efter endt brug
af lokalerne i klubhuset. Det er vores fælles hus, som vi alle
all nyder
stor glæde af, så det er beskæmmende indimellem at se, hvordan
det er efterladt.
Niels Risak

Mange vandløb (næsten) udtørrede i sommeren 2018. Hvad skete
der med tilvæksten i ferskvand? Betyder den usædvanlige sommer
noget for, hvornår fisken vandrer i saltvand. Betyder det noget for
fiskens evne til at tåle overgangen fra ferskvand til saltvand. Vokser
fisken godt nok i saltvand.

Juniorafdelingen
I år har været et meget positivt år for Vejle Sportsforenings
Juniorafdeling, hvor Juniorer og ledere har engageret sig i at få
Juniorafdelingen tilbage på rigtige spor.

Vi efterlyste i år flere prøver af fisk mellem 40 – 50 cm. Det håber vi
at vi får.
Carsten Maack

Arrangementsudvalget
Introduktion til VSF for nye medlemmer
Udvalget har i 2018 genoptaget den tidligere tradition
tradi
med et
særligt introduktionsmøde for nye VSF-medlemmer
medlemmer i samarbejde
med Henrik Bach og Per Holbæk Kristiansen. Mødet foregik
foreg i maj
måned og er nu et frivilligt tilbud.
Også efter udtrykt ønske fra en del nye medlemmer er det planen,
at dette arrangement
nt skal suppleres med både rundvisninger til
VSF’s
’s fiskevande og diverse instruktionsdage med fokus på bl.a.
fisketeknikker og velegnet grej til Vejle Å.
En egentlig mentorordning for nye seniormedlemmer er også under
overvejelse. Vi opfordrer derfor til, at erfarne VSF-seniorer
VSF
- med
personligt overskud til at hjælpe nye medlemmer på vej til succes
ved Vejle Å – melder sig til bestyrelsen som kandidater til en sådan
mentorordning.
Per Holbæk Kristiansen

Vinterprogrammet
Mandagenes klubaftner forventes at indeholde følgende aktiviteter:
aktiviteter
● Rygning af ﬁsk.
● Liner og loops.
● Foredrag om forskellige emner.
● Spindere Yl havørred og laks.
● Fluebinding lakse- og havørredfluer til å, elv og kyst.
Kasper Emil Nielsen

Klubhusudvalget
Klubhusudvalget har i det forløbne år primært haft fokus på driften
af foreningens samlingssted. Det vil sige græsslåning, renholdelse,
vinduespudsning og lignende opgaver.
Der har været enkelte opgaver af særlig karakter og varighed.
Udhuset og shelterne er blevet malet, og vi harr bygget et nyt
muldtoilet til shelterne i Ravning.
I Ravning har klubhusudvalget endvidere på lodsejernes opfordring
etableret en bom med kodelås ved vejen til shelterne. Det betyder,
at det kun er lodsejerne OG medlemmer af Vejle
Sportsfiskerforening, derr har mulighed for at køre til shelterne med
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Vi har haft masser af gode onsdage, hvor juniorer
junior og ledere har
mødt op. Her har vi snakket med hinanden og fortalt den ene
fiskehistorie efter den anden.
Her har vi fået en masse fede fiskeoplevelser langs åen, men vores
vo
fællesskab iblandt hinanden er også blevet bedre, da alle er kommet
meget tæt på hinanden.
nsdag har mødt en glad gruppe
Det har betydet at der hver onsdag
Juniorer, som har været meget positive.
Vi har snakket meget om hvordan vi forestiller os 2019 skal være, og
her er vi alle blevet enige. Det vigtigste for os er at vi imens Vejle å
er lukket, planlægger sæsonen, så vi får en klarhed om hvad det er
vi Juniorafdelingen gerne vil opnå i det næste år.
Der er i år også kommet nye juniorer
er til, og næste år vil vi lave
foretag, som skal få flere juniorer til at være en del Vejle
Sportsfiskerforenings afdeling.
Der er ikke i tvivl om at 2018 har været fuld af gode fiskeoplevelser i
Juniorafdelingen, men vi tror alle sammen på i Juniorafdelingen,
Juniorafdelingen at
der i 2019 vil komme endnu flere.
I efterårsferien har været sendt 5 personer fra ungdomsafdelingen
på lederkursus hos DSF.
Victor Larsen
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Vejle Sportsfiskerforening

Buldalen 13, 7100 Vejle
E-mail: VSF@vsf-vejle.dk
Web: www.vsf-vejle.dk
CVR-nr.: 25 83 29 22

Udvalg

Tilgængelighedsudvalget
tilg@vsf-vejle.dk

Sekretariatet
sekretariat@vsf-vejle.dk
Telefonsvarer:

24 89 53 50

Erik K. Asmussen
Stefan Lambæk
Jens Kristensen
Søren Stjernholm
Kim Iburg

21 48 75 36
71 70 03 99
40 27 38 27
23 28 31 24
20 13 10 40

Fiskeriopsynet
opsyn@vsf-vejle.dk
Joe Ejlertsen (form)
Tom Jensen
Henrik Bach
Kent Gude
Leif Rasmussen
Michael Christensen
Per Andersen
Per Palm
Michael Gehrt
Bent H. Jensen

Tom Jensen (form)
Anders Chr. Rasmussen
Arne Rasmussen
Torben Flyvholm
Henrik Bach
Kent Gude
Niels Risak
Michael Christensen 22 98 80 18
Søren Lauridsen

20 20 21 95
26 70 13 80
20 63 35 18
81 61 81 69
20 56 77 07
40 59 93 94
25 67 81 09
75 80 00 15
50 67 46 56

Klubhus-udvalg
klubhus@vsf-vejle.dk
21 47 97 48
20 20 21 95

22 98 80 18
20 34 25 67

75 83 36 41
75 82 74 87
20 56 77 07
40 59 93 94
28 68 04 49
75 80 00 15
75 82 20 90
23 96 66 12
21 29 10 49
61 68 87 83

30 12 50 59
23 93 99 93

Arne Rasmussen (form)
Knud Jørgensen
Flemming Maack
40 26 57 52
Brian Petrowski
22 13 32 43
Per Holbæk Kristiansen
Erik K. Asmussen

20 63 35 18
75 89 14 96
75 86 57 52
75 72 19 24
29 46 40 50
21 48 75 36

Vandplejeudvalg
vandpleje@vsf-vejle.dk
Brian Petrowski (form)
Kim Andersen
Bent Friborg
Per Holbæk Kristiansen

Medlemsinfo efterår 2018

22 13 32 43
61 26 39 08
20 24 26 59
29 46 40 50

23 84 66 41
20 63 35 18
50 67 46 56

Ungdoms udvalget
ungdom@vsf-vejle.dk
Mathias Rieper Andersen (form)
Mikkel Eiberg Møller
Jeppe Almquist

Lodsejerudvalg
lodsejer@vsf-vejle.dk

25 67 81 09
26 70 13 80
20 63 35 18
28 59 41 88
61 31 40 37

Forretningskoncepter, Presse, Pr -/ sponsorudvalg
ps@vsf-vejle.dk
Ole Cederholm
Arne Rasmussen
Søren Lauridsen

Arrangement udvalg
arrangement@vsf-vejle.dk
Kasper Emil Nielsen (form)
Henrik Skøtt

Niels Risak (form)
Anders Chr. Rasmussen
Arne Rasmussen
Peder Rasmussen
John Pedersen

75 65 02 32
60 45 85 74
50 56 61 68

Junior-afdelingen
junior@vsf-vejle.dk
Jan Johnsen
Søren Søndergaard
Jørgen Vind

61 14 18 88
22 55 31 01
23 26 23 77

Klub 60+
Knud Jørgensen
Jørgen Asger Nielsen

75 89 14 96
75 82 72 43

Kogræsserlaug
Peder Rasmussen
Kim Iburg

28 59 41 88
20 13 10 40
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