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Referat fra Vejle Sportsfiskerforenings 92. 
generalforsamling 
Afholdt torsdag d. 23. november kl. 19.00 i DGI-byen Vejle 2017 
Torben Flyvholm bød på bestyrelsens vegne de fremmødte medlemmer velkommen til 
generalforsamlingen. 

 

Dagsorden ifølge vedtægter 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag fra medlemmerne 
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Valg af bestyrelse 
8. Valg af bilagskontrollant 
9. Eventuelt 

 
Som en del af referatet indgår dels bestyrelsens bemærkning til indkomne forslag samt de 
fremlagte beretninger fra udvalgene i MEDLEMSINFO, som er sendt ud til medlemmerne, og 
som indvarsler generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Anders Christian Rasmussen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og 
Anders Christian Rasmussen blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet lovligt jf. Vedtægternes § 3, stk. 2 
 
2. Bestyrelsens beretning 

Torben Flyvholm fremlagde bestyrelsens beretning 

Egentlig skulle det være Niels Risak, der havde ordet her som formand, men Niels Risak havde 
forinden generalforsamlingen meddelt, at han på grund af sygdom desværre ikke længere kunne 
påtage sig bestyrelsesarbejdet og dermed også formandsposten. Det er vi i bestyrelsen naturligvis 
meget kede af.



På et efterfølgende møde har bestyrelsen konstitueret sig med Torben Flyvholm som formand, Tom 
Jensen som næstformand og Erik Asmussen som kasserer. Desuden påtog Niels Risak sig 
formandsposten i klubhusudvalget. 

Fiskeriet 

Fiskeriet er gået nogenlunde som de foregående år, dog har gennemsnitsstørrelsen været lidt 
mindre. Der henvises til fyldestgørende beretning fra sekretariatet. 

Økonomi 

Foreningen har generelt en god og sund økonomi, og vi har nu opfyldt målsætningen for det 
særkontingent, der tidligere er blevet indført. Bestyrelsen har derfor fremsat forslag om fjernelse af 
dette særkontingent. 

Juniorafdelingen 

I løbet af sæsonen trak den daværende ledelse for juniorafdelingen sig, og Torben og Joe overtog 
ledelsen af afdelingen. 

Dette har resulteret i, at der er skabt en god struktur med godt sammenhold. 

Samtidig har bestyrelsen fremsat forslag om, at den selvstændige forening, som juniorafdelingen 
reelt set var, nedlægges. Fremover fortsætter arbejdet med juniorerne i et nyt udvalg, på helt lige 
fod med klubbens andre fokusområder. 

Mistet fiskevand 

Der er kommet nye lodsejere på en del af strækningen på Nørager. De nye lodsejere ønsker som 
udgangspunkt ikke at udleje fiskevandet til VSF. Bestyrelsen arbejder på sagen. 

Ejeren af dambruget på Knabberup, der har tilkøbt yderligere jord, har ligeledes opsagt den tidligere 
ejers aftale med VSF. Også i denne sag forsøger bestyrelsen at få indgået en ny aftale. 

Tilgængelighed 

Et udvalg fra bestyrelsen har påbegyndt en møderække med Vejle Kommune omhandlende 
tilgængelighed, klipning af grøde m.m. 

Kantklipning og topkapning af siv er blevet en meget stor opgave – blandt andet grundet 
kommunens manglende klipning af grøde, som medfører højere vandstand og dermed gør 
topkapningen særdeles vanskelig. 

Det er bestyrelsens helt klare mål, at vores fiskevand skal være tilgængeligt for alle vore 
medlemmer, og på forespørgsel fra Henrik Bach meddeler Tom Jensen, at bestyrelsen føler, 
kommunen er nogenlunde med på løsningen af vore udfordringer. 

På forespørgsel fra Peder Rasmussen meddeler Tom Jensen, at der bliver bygget flere spange, og 
der blev i samme forbindelse fremsat forslag om, at medlemmer kan tilmelde sig og deltage i 
arbejdet med blandt andet topkapning af siv m.m..  

Døssing roste generelt det arbejde, der er blevet udført i forbindelse med kantklipning og 
topkapning. 

 



Visionsdag 

Torben Flyvholm gav udtryk for bestyrelsens skuffelse over den manglende tilslutning til den 
planlagte Visionsdag. Med baggrund i kun 3 tilmeldte havde bestyrelsen valgt at aflyse. 

Døssing mener ikke, medlemmer tror på ændringer i forbindelse med afholdelse af en visionsdag, og 
at bestyrelsen ikke vil støtte eventuelle forslag fra medlemmer. 

Olaf giver udtryk for, at det ikke er markedsført nok, og at dagen ikke burde have været aflyst, uagtet 
der kun var tre tilmeldte medlemmer. 

Morten Løyche foreslår, at folk med visioner m.m. stiller op til bestyrelsen – eller alternativt sender 
deres forslag skriftligt til bestyrelsen via email. 

Henrik Bach ytrer, at det at sidde i bestyrelsen er et kæmpe arbejde, og at man bør huske på at der er 
tale om frivilligt arbejde. Han har i sin tid aldrig oplevet, at forslag ikke bliver nøje gennemgået og 
overvejet. Henrik tager kraftigt afstand fra de, der mener, at de ikke har mulighed for at blive hørt i 
foreningen/bestyrelsen.  

Shelters 

Der har i løbet af sæsonen været lidt problemer med vore shelters. Ved klubhuset har vi flere gange 
været generet af store grupper støjende unge, hvor politiet en enkelt gang har været tilkaldt. 
Bestyrelsen drøfter internt problematikken – herunder med Vejle Kommune om en løsning. 

Klubhuset 

I klubhuset er der gennem året foretaget flere smårenoveringer. Der er endvidere blevet lavet nyt 
dige til modvirkning af oversvømmelse. Tilkørselsvejen er blevet lavet. 

Foreningen takker de frivillige som har givet en stor hånd med diget og en tak til kommunen for 
hjælpen til vejarbejdet. 

Skæludvalg 

Carsten Maack fortæller om udvalgets store arbejde med kortlægning af vore fangster. Carsten 
appellerer samtidig til, at medlemmerne fortsat vil have fokus på udtagning af skælprøver. 

Arrangementsudvalget 

Kim Iburg beretter om årets aktiviteter – både i og uden for sæsonen. Kim fortæller blandt andet 
om foreningens brug af sociale medier – herunder Facebook, hvor blandt andet opslag om 
fangster af store fisk er nået ud til mere end 32.000 brugere. 

Vandpleje 

Ole Damsgaard fortæller om vandpleje. Han fortæller ligeledes, hvor der er udlagt gydegrus m.m. I 
samme beretning fortæller Ole også, at gydebanker skal kortlægges, og såfremt medlemmer har 
lyst, tid og interesse, er de meget velkomne til at deltage i dette arbejde. Ole kommer også ind på 
et projekt med udsætning af ål. 

 

 

 



Skarv 

Per Christiansen orienterer om skarven, trækruter, rastepladser m.m. Han orienterer blandt andet 
om, at Vejle Kommune nu langt om længe har accepteret, at skarven må reguleres. 

Døssing gav udtryk for, at han ønsker at få en reguleringstilladelse, hvilket han med det samme fik 
meddelt tilladelse til. 

Sekretariatet 

Medlemsstatus 

Stefan Lambæk redegjorde for blandt andet udviklingen i medlemstallet samt statistik for 
sæsonens fangster. 

Pr. 15. november 2017 har foreningen i alt 638 (661) medlemmer, som er fordelt på følgende 
kategorier: 

 
Aktive 561 (591) 
Juniorer 33 (23) 
Minifiskere 5 (5) 
Samlevere 18 (18) 
Passive 13 (17) 
Æresmedlemmer 8 (7) 

 

(Tal i parentes er for 2016) 
 

Fangstrapporter 2017 

Ifølge fangstrapporten fordeler hjemtagne fangster fra Vejle å, Rohden å, og Grejs å, samt 
Vingsted og Fåruphuse sø sig som følger (endelige tal for 2016 er vist i parentes): 

 
Havørred 623 (572) 
Regnbue 55 (149) 
Laks 3 (1) 
Bækørred 4 (6) 
Gedde 2 (5) 
Suder 0 (0) 

 
For havørreder er der i 2017 for samtlige af vores fiskevande indrapporteret i alt 623 stk. 
hjemtagne. I alt er der fanget 882 havørreder. Fangsterne i 2017 svarer nogenlunde til sidste års 
fangsttal. Niveauet svarer til tidligere år – altså 2014 og før – så sammenligner man isoleret set 
med 2015, er der en stor tilbagegang, men set over en længere årrække er det et gennemsnitligt år 
hvad angår den samlede fangst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sekretariatet generelt 
 
Der arbejdes hårdt på en stor systemomlægning i samarbejde med DSF, bl.a. på en ny 
hjemmeside samt nyt system for salg af dagkort. På sigt er der store forventninger til at denne 
store indsats vil medføre langt mindre administrativt arbejde for VSF og samtidig give 
medlemmerne en bedre brugeroplevelse. 

3. Regnskab 

Erik Asmussen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Dagkortsalget er steget, og der blev meddelt, at vi må påregne, at vi snart overstiger den 
økonomiske grænse for, hvornår der skal afregnes moms af dagkortsalg. 

Erik meddelte, at særkontingentet samt indmeldelsesgebyret udgår. 

Kim Iburg henviser til spørgsmål på generalforsamlingen i 2014 spørger igen ind til diverse 
regnskabsprincipper. 

Der blev meddelt, at der i den kommende sæson vil blive set på de forskellige rutiner og 
principper. 

 

4. Indkomne forslag fra medlemmer 

Der var indkommet to forslag til vedtægtsændringer fra Kim Iburg: 

§ 6 stk. 1 

Eksisterende formulering: 

Overtrædelse af foren inddragelse af fiskekort ingens love, herunder regler for fiskeri, kan 
medføre eksklusion. 

Ændres til: 

Overtrædelse af foreningens love, herunder regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af 
fiskekort eller eksklusion. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

§ 7 stk. 2 

Eksisterende formulering: 

Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale 
om personlig – herunder vederlagsfrit – fiskeret ved foreningens primære fiskevande herunder: 

Ændres til: 

Medlemmer må ikke leje eller indgå aftale om personlig – herunder vederlagsfrit – fiskeret ved 
foreningens primære fiskevande herunder:???? 

Forslaget blev trukket tilbage af forslagsstilleren inden afstemning 

 

 

 



 
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 

§ 4 stk. 4 

Eksisterende formulering: 

Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor inden for en afstand af 15 km fra Vejle 
Rådhus. 

Ændres til: 

Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor inden for en radius af 40 km fra Vejle 
Rådhus. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

Det bemærkes, at ifølge vedtægterne skal ændring af § 4 stk. 4 til urafstemning for at kunne gøres 
gældende. Bestyrelsen blev derfor pålagt at iværksætte en urafstemning af dette forslag, hvor en 
endelig vedtagelse af forslaget kun kan ske, såfremt minimum 75% af medlemmerne stemmer for 
ændringen. 

I samme forbindelse vil er blive undersøgt, om en samtidig urafstemning om helt at fjerne denne 
bestemmelse fra vedtægterne kan gennemføres. 

§ 5 stk. 4 

Eksisterende formulering: 

 
Medlemmer, der skriftligt dokumenterer, at de er berettiget til at modtage offentlig alderspension inden 
den 1. januar, kan anmode om nedsat foreningskontingent til det til enhver tid gældende pensionist-
kontingent.  
Nedsættelsen kan dog tidligst opnås efter mindst 1 sæson som fuldt betalende medlem.   
For de medlemmer der pr 31-12-2014 ikke er på pensionistkontingent eller ikke er berettiget hertil pr. 
01-04-2015, nedsættes pensionist rabatten fra 01/04-2016 til kr. 300,00 pr. år. Fra 01-04-2018 
bortfalder pensionist rabatten helt. 
For de medlemmer der pr 31-12-2014 er på pensionistkontingent eller er berettiget hertil pr. 01-04-
2015 gælder 1. og 2. afsnit uændret.” 
De medlemmer, der efter 01-04-2015 vil være berettiget til pensionistkontingent, kan ansøge herom 
jfr. afsnit 1 og 2 og få en rabat på kr. 300,00 i 2016 og 2017. 

Ændres til: 

Medlemmer, der pr. 01-11-2017 var på pensionistkontingent fortsætter hermed til den til enhver tid 
gældende takst. 

Medlemmer, der inden 1. januar, skriftlig dokumenterer, at de pr. 1. januar 2015, dels var berettiget til 
at modtage offentlig alderspension og dels havde været fuldt betalende medlem i mindst en sæson, 
kan anmode om nedsat foreningskontingent til den til enhver tid gældende pensionistkontingent.  

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

 

 

 



§ 4 stk. 7 

Eksisterende formulering: 

 
Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling med egen bestyrelse, eget regnskab og 
egne vedtægter, der ikke må stride mod foreningens generelle vedtægter.   
Juniorafdelingen er henhørende under seniorafdelingens bestyrelse.  

Ændres til: 

Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling, hvis formål er at øge interessen for og 
fremme sportsfiskeriet blandt børn og unge. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 
6. Fastsættelse af kontingent 

Der blev besluttet, at kontingentet fortsætter uændret. Dog pristalsreguleres kontingentet jf. tidligere 
beslutning herom.  

Særkontingentet på kr. 50,- pr. år pr. medlem bortfalder. 

 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg er Arne Rasmussen og Ole Damsgaard. Begge modtager nyvalg. 

Inden generalforsamlingen var følgende kandidater opstillet: Stefan Lambæk, Søren 
Søndergaard, Ole Cederholm, Kim Iburg og Finn Jensen. 

Der var ikke andre kandidater til bestyrelsen, så de opstillede blev valgt. 

Sidsnævnte Finn Jensen er blevet indvalgt for et år, da han indgår i Niels Risaks oprindelige turnus. 

 

8. Valg af bilagskontrollant 

På valg er bilagskontrollant Søren Østergaard Lund, som blev genvalgt, da der ikke var andre 
kandidater. 

 

9. Eventuelt 

Tom Jensen fortæller, at bestyrelsen har valgt at udpege Brian Petrowski til æresmedlem. Brian 
har gennem flere årtier udført et kæmpe arbejde for foreningen, hvilket han takkes for. 

Erik Asmussen orienterede om de bestræbelser der gøres i DSF for, at vi får en 
forsikringsordning. 

Henrik Bach spurgte, om priserne på dagkort vil stige. Det blev umiddelbart bekræftet, at dette 
ikke sker grundet aftale herom med flere lodsejere. 


