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Vejle Sportsfiskerforening 
 
Referat fra VSF’s 94. ordinære generalforsamling 
 
- afholdt torsdag den 21. november 2019 i DGI-byen, Vejle 
 
Da foreningens formand Torben Flyvholm var bortrejst, bød Ole Cederholm (OC) på. bestyrelsens vegne 
velkommen til generalforsamlingen. 
 
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:  

Ole Cederholm, Erik Asmussen, Arne Rasmussen og Finn Jensen   
 
Dagsorden iflg. indvarslingen: 

 
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 bemærkninger til indkomne forslag, dels de fremlagte 
beretninger fra bestyrelse og udvalgene i ”Medlemsinfo Efterår 2019”, som forinden var udsendt til medlemmerne. 
 
1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Anders Christian Rasmussen (ACR) som dirigent. Der blev ikke foreslået andre kandidater, og 
ACR blev valgt. 
 
Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til Vedtægternes §3 stk. 2. 
 
ACR henstillede til, at man tilstræbte en saglig diskussion i en god tone. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Efter ønske fra de tilstedeværende læste OC ”Orientering fra formanden” i ”Medlemsinfo Efterår 2019” op. 
 
Frands Jensen (FEJ) henstillede at Medlemsinfo fremtidigt blev skrevet med større typer. 
 
Niels Risak (NR) nævnte, at der cirkulerede mange rygter om arbejdet i bestyrelsen, og han efterlyste større 
åbenhed om bestyrelsens arbejde.  
 
Erik Asmussen (EA) oplyste, at der havde været udfordringer mht. til samarbejdet. 
 
EA gjorde opmærksom på, at bestyrelsesmedlemmerne udfører et stort frivilligt arbejde. Det har derfor været en 
stor belastning at blive udsat for grov chikane fra enkelte medlemmer. Chikanen har været obskøniteter både på 
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det åbne Facebook forum og til bestyrelsesmedlemmer privat. EA nævnte, at bestyrelsen var blevet sammenlignet 
med Nordkorea, Rusland og et naziregime. Chikanerne har bl.a. medført at nogle af bestyrelsesmedlemmerne har 
valgt at trække sig i utide.  
 
Bestyrelsen havde opstillet regler for brug af forum, herunder dels henstillet, at indlæg blev holdt i ordentlig tone, 
dels at henvendelser til bestyrelsen ikke sker via forum. Disse regler er ikke blevet respekteret. 
 
Bestyrelsen har derfor i enighed ekskluderet 2 medlemmer. 
 
Michael Døssing (MD) oplyste, at han var blevet kontaktet af et af de ekskluderede medlemmer. Vedkommende, 
som ikke fandt, at han havde optrådt illoyalt, havde henvendt sig til Vejle Kommune ang. lovligheden af VSF’s 
eksklusion af ham. 
MD understregede at eksklusion er en meget alvorlig sanktion, og han appellerede til den kommende bestyrelse at 
revurdere situationen. MD fandt, at udveksling af synspunkterne via en åben debat er nødvendig, selvom man ikke 
er enige. MD har således ved flere lejligheder fremsat forslag, som ikke er blevet vedtaget, uden at dette har ført til 
konflikter.   
MD respekterede bestyrelsens arbejde og indsatsen, der blev gjort ved åen. 
 
Brian Petrowski (BP) lagde vægt på, at VSF er og skal være en demokratisk forening, hvor man bl. a. ved at møde op 
ved generalforsamlingen kan fremføre sine synspunkter. Man skal behandle hinanden pænt.  
MD var enig med BP ang. demokrati, men var bekymret over de opståede uenigheder. 
 
FEJ ville vide om den gennemførte eksklusion var tidsbegrænset. 
EA henviste til vedtægternes §2 stk.3. 
 
OC oplyste, at Vejle Kommune (VK) havde meddelt, at VSF’s vedtægter ikke opfylder folkeoplysningsloven og derfor 
ikke kan godkendes af Vejle Kommune.  VSF har været i dialog med VK, og VK har d. 19. nov. 2019 godkendt forslag 
til vedtægtsændringer.  
 
Donald Ivarsen (DI) var ikke tilfreds med den nye hjemmeside og bad bestyrelsen om at forbedre læsbarheden af 
fangstrapporterne i stil med den gamle hjemmeside. Samtidig anbefalede han, at VSF lukker det offentlig forum på 
Facebook. 
EA oplyste at Samsønet, som havde stået for den gamle hjemmeside, med 14 dages varsel havde meddelt, at vores 
hjemmeside ville blive lukket. Der havde derfor været meget kort tid til at sætte den nye hjemmeside i drift.  
 
Per Holbæk Kristiansen (PHK) støttede, at Facebook forum snarest bliver lukket. PHK understregede, at VSF’s regler 
for brug af Facebook gjorde det klart, at bestyrelsen ikke er forpligtet til at svare på indlæg på forum.  
 
Henrik Bach (HB) anbefalede, at bestyrelsen opretter et forum med medlemslogin på den nye hjemmeside.  
 
Jørgen Kristiansen (JK) understregede, at der skal anvendes en ordentlig tone. Det ærgrede ham, at 
bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig pga. uforskammetheder. JK sagde, at frivilligt arbejde har krav på respekt, 
og han takkede bestyrelse og udvalg for indsatsen. 
 
Peder Rasmussen (PR) lagde vægt på, at der skal være plads til uenighed, men fandt, at var påkrævet at lukke det 
åbne Facebook forum. 
 
OC understregede, at de udgående bestyrelsesmedlemmer ikke forlod bestyrelsen pga. interne konflikter.    
 
Morten Løyche (ML) havde fulgt diskussionen på Facebook, og han havde noteret sig, at indlæg var blevet slettet 
uden, at de var blevet besvaret. Han fandt, at tonen på forum havde været sober, og at eksklusion havde været for 
hårdt. 
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ACR gjorde opmærksom på, at bestyrelsen havde fulgt reglerne for brug af forum, og at de ekskluderede 
medlemmer kunne anke eksklusionen i henhold til vedtægterne §2 stk. 3. 
 
ACR henviste videre drøftelse til punkt 9 Eventuelt. 
 
Forsamlingen tog ”Orientering fra formanden” til efterretning. 
 
3. Regnskab 
 
Resultatopgørelsen blev omdelt.  
 
EA gennemgik regnskabsposterne. Fiskekonkurrencen, som havde fået stor ros fra deltagerne, havde givet et 
overskud på ca. 9.500 kr., som vil blive brugt til fiskepleje. Udgifterne til el var små, da VSF havde fået refunderet 
ca. 14.000 kr. fra foregående år. VK og Saltvandsfiskeren havde bidraget til vandløbsplejen.  
 
Olaf Petersen (OP) spurgte om udgåede strækninger ikke ville medføre reduceret fiskeleje. EA oplyste, at det har 
drejet sig om små stykker, og reduktionen er begrænset pga. prisregulering af de øvrige kontrakter. OP ønskede 
også detaljerede oplysninger om konto 1333 IT og bredbånd (24.215 kr.). Henrik Hauge Jacobsen (HHJ) gennemgik 
konto 1333 med OP i kaffepausen. 
 
ML spurgte ind til konto 1333 IT- projekter (22.300 kr.). EA oplyste, at det drejede sig om den nye hjemmeside. 
 
I betragtning af den relativt gode økonomi foreslog PR, at VSF tærede på formuen.  
 
EA oplyste, at bestyrelsen fortsat er på udkig efter laksevand, som noget af særkontoen kan bruges til.  
 
EA foreslog, at der blev sat penge af til det nært forestående 100 års jubilæum, i 2020 skulle der afsættes 50.000 kr. 
Forslaget vandt stor tilslutning fra forsamlingen. 
 
4. Indkomne forslag fra medlemmerne 
 
Der var ikke kommet forslag fra medlemmerne. 
  
(5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
 
Punktet udsat til efter kaffepausen, se længere fremme i referatet.) 
 
6. Fastsættelse af kontingent  
 
Med henblik på at fremme medlemstilgangen forslog bestyrelsen en reduktion af VSF-kontingent på 124 kr. for 
seniorer og en proportional reduktion for pensionister, ungdom og samlever. D.v.s. at VSF+DSF seniorkontingent 
2020 bliver 1100+395 = 1495 kr. 
 
Uanset kontingentreduktionen var det Denis Bubalo’s opfattelse, at Vejle Å på grund af manglende tilgængelighed 
var Danmarks dyreste havørredvand. 
 
Kontingentforslaget blev godkendt.      
 
KAFFEPAUSE 
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5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
 
ACR gennemgik de foreslåede og omfattende vedtægtsændringer. ACR gjorde opmærksom på nogle få tilføjelser af 
redaktionel karakter. Det drejede sig om VK-tilføjelser, som er tilføjet efter, at ”Medlemsinfo Efterår 2019” blev 
udsendt. 
 
En sammenstilling af de gamle og nye vedtægter inkl. disse tilføjelser er sendt til medlemmerne pr. mail d. 19. nov. 
2019. 
 
EA oplyste, at VSF havde fået en mail fra Vejle Kommune (foranlediget af et ekskluderet medlem), hvor VK gjorde 
opmærksom på at VSF’s vedtægter var udemokratiske. VK foreslog, at VSF - bl. a. for at opfylde 
folkeoplysningsloven - rettede vedtægterne til efter DGI’s vedtægtsgenerator. VK kræver i øvrigt, at fremtidige 
vedtægtsændringer bliver sendt til VK til godkendelse inden forelæggelse på generalforsamling. 
 
Efter VK’s henvendelse nedsatte VSF et redaktionsudvalg som sammenskrev VSF`s og DGI`s vedtægter. De 
reviderede vedtægter blev sendt til VK 18. okt. 2019. Det lykkedes endeligt at få et møde med VK d.18. nov. 2019.  
 
Ved mødet orienterede EA VK om, hvad VSF stod for, historikken, medlemssammensætning, vandpleje mm. EA 
forklarede også, at baggrunden for 15 km reglen var tidligere tiders frygt for fjendtlig overtagelse.  
 
Efter nogle afklarende tilføjelser godkendte VK d. 19. nov. 2019 vedtægtsforslaget.   
 
EA konkluderede, at det er en ”Take it or Leave it” situation. Hvis ikke generalforsamlingen godkender 
vedtægtsændringerne, vil VSF ikke længere kunne få tilskud fra VK eller modtage støtte fra fonde. Ligeledes må vi 
se i øjnene, at vi kan miste vores klubhus.  
 
HB nævnte, at afskaffelse af 15 km reglen i mange år havde været en mærkesag for ham.  
MD erindrede om, at 15 km grænsen i sin tid var en velovervejet og seriøs beslutning. 
ACR oplyste at bortfald af 15 km grænsen, har været forelagt en advokat, som har vejledt VSF. 
 
Det ville efter NR’s opfattelse være et kæmpetab for VSF, hvis vi mistede vores samlingspunkt: klubhuset. Det 
kunne medføre en betragtelig medlemstilbagegang.  
 
HB stillede spørgsmål ved om VK eller generalforsamlingen er VSF`s højeste myndighed. 
 
EA fastholdt, at det fortsat er generalforsamlingen, der er VSF`s højeste myndighed. Generalforsamlingen kan 
undlade at stemme for de foreslåede ændringer, men skal være helt bevidst om konsekvenserne, som nævnt 
tidligere.  
 
Vedtægtsændringerne er nødvendige for VSF`s overlevelse. 
 
Mathias Rieper Andersen (MRA) mente, at vedtagelse af ændringerne vil være et brud på de eksisterende 
vedtægter.  
 
Bestyrelsen erkender, at VSF står overfor et skisma. 
 
PR fandt, at formuleringen i §6 stk. 2 var for åben og foreslog, at der ved eksklusion skulle involveres en uafhængig 
part. 
 
MD ønskede i §6 stk. 2 mere specifikke eksempler på, hvornår et medlem optræder illoyalt. ACR mente, at det ville 
være svært at lave en fyldestgørende tjekliste. I stedet må vi basere os på, at generalforsamlingen vælger en 
bestyrelse, som medlemmerne har tillid til, og at bestyrelsen er tilbageholdende mht. eksklusioner - og behandler 
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disse med stor alvor. ACR gjorde også opmærksom på, at et ekskluderet medlem kan benytte sig af mulighederne i 
henhold til §2 stk. 3. 
 
Belært af erfaringerne fra arbejdsmarkedet var BP betænkelig ved at indføre yderligere eksempler.  
 
PHK nævnte, at bestemmelsen om bagtalelse ikke må udvikle sig til stikkeri og whistleblowing fra ”bænken”.   
 
ML og Johnny Madsen ønskede, at eksemplerne helt skulle slettes. Det var der ikke stemning for. 
 
MD gentog sin bekymring ang. eksklusionen og anbefalede den nye bestyrelse at genoverveje situationen. 
 
Tom Skovgaard (TS), som har god indsigt i, hvad der foregår hos VK, anbefalede på det kraftigste, at man godkendte 
vedtægtsændringerne for at skabe ro og fred i forhold til VK. 
 
Mathias Rieper Andersen ønskede at generalforsamlingen skulle forholde sig til en igangværende dialog på 
Facebook. Det blev afvist af ACR. Jens Jeppesen understregede i den forbindelse, at man kun kan gøre sin 
indflydelse gældende, hvis man møder op til generalforsamlingen.   
 
HB var ikke enig med TS og kunne ikke stemme for ændringerne. 
 
EA forklarede, at baggrunden for flytning af generalforsamling §3 stk.2 og ændring af regnskabsåret i §5 stk. 5 var, 
at forberedelse af generalforsamling hermed kan foregå i en mere stille periode.  
 
Herefter blev vedtægtsændringerne sendt til afstemning.    
 
Vedtægtsændringerne blev godkendt med et overvældende flertal. 
       
7. Valg af bestyrelse 
 
De nuværende bestyrelsesmedlemmer Erik Asmussen, Arne Rasmussen og Stefan Lambæk, som var på valg, blev 
alle genvalgt. 
 
Bestyrelsen havde foreslået nyvalg af Niels Risak, Anders Chr. Rasmussen, Tom Jensen, Heinrich Petrowski, Henrik 
Kokholm Skøtt og Lars Nørgaard.   
Der var ikke andre, som havde ønsket at opstille sig som kandidat til bestyrelsen.  
 
Niels Risak, Anders Chr. Rasmussen, Tom Jensen, Heinrich Petrowski, Henrik Kokholm Skøtt og Lars Nørgaard blev 
alle valgt ind i bestyrelsen. 
 
Da nogle af de udgåede medlemmer har forladt bestyrelsen inden udgangen af deres 2 års valgperioden, er 
valgperioden for nogle af de nye medlemmer kun et år. 
 
Forsamlingen godkendte, at den nye bestyrelse internt fastlægger, hvem der er valgt med henholdsvis et og to års 
valgperiode. 
 
8. Valg af bilagskontrollant 
 
Søren Østergaard opstillede og blev genvalgt. 
 
 
9. Eventuelt 
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Præmier: 
Per Andersen vandt præmien for årets største fisk, en havørred på 8 kg, 85 cm fanget på årets første fisketur d. 27. 
juni 2019. 
 
Vinderen af fotokonkurrencen blev Rita Balle. 
 
Bestyrelsen 
MD opfordrede den nye bestyrelse til at være mere åben og informere om, hvad der foregår i bestyrelsen.  
BP bakkede MDs opfordring op og supplerede med et ønske om mere effektiv behandling af henvendelser. 
 
Denis Bubalo efterlyste regler for, hvor længe medlemmer skulle være lukket ude fra Facebook forum. Han havde 
selv været lukket ude i 14 dage. 
 
Udvalgsmedlemmer 
FEJ mente, at det ikke var rimeligt med 40-45 gratister.  
 
Brian Petrowski gjorde opmærksom på, at udvalgsmedlemmer ofte er med i flere udvalg og, at der ligger en stor 
arbejdsindsats for mange af disse. 
 
Donald Iversen nævnte, at udvalgsarbejdet udover de mange arbejdstimer ofte indebar, at man kørte mange 
kilometer, og stillede værktøj og faciliteter til rådighed.  
 
Fangstrapporter: 
Thomas Christensen nævnte, at alle og enhver uden login kan indrapportere fangster. 
Henrik Bach gjorde opmærksom på, at dette svækker validiteten af fangstrapporteringen og opfordrede til, at man 
genindfører kravet om login. 
 
Carsten Maack oplyste, at påstanden om ”alt var meget bedre i gamle dage” ikke holdt stik. Carsten havde 
gennemført en analyse af antallet af hjemtagne fangster fra 2008 til 2018. Analysen viste, at der ikke var belæg for 
påstanden, tvært imod. 
 
Afslutning  
ACR bad forsamlingen om et minuts stilhed i respekt for Erik Wihrs, som var afgået ved døden for få dage siden, 
 
ACR takkede deltagerne for en god generalforsamling, hvor man havde haft en saglig dialog.  
 
Generalforsamlingen sluttede af med ”Suset fra Vejle Å”. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


