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Vejle Sportsfiskerforening 
 
Referat fra VSF’s 95. ordinære generalforsamling 
 
- afholdt torsdag den 14. oktober 2021 i DGI-byen, Vejle 

 Erik K. Asmussen bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen. 
 
Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer:  
Erik K. Asmussen (EKA), Lars Nørgaard (LN), Niels Risak (NR), Henrik K Skøtt HKS), Arne 
Rasmussen (AR), Tom Jensen (TJ), Heinrich Petrowski (HP), Anders Chr. Rasmussen (ACR) og 
Stefan Lambæk (SL)  
 
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 revisorer 
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 2021”, som forinden 
var udsendt til medlemmerne. 

Aktion 
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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 
EKA oplyste, at der efter lang tids forhandling med Vejle Kommune (VK) nu var lykkedes at få 
en 25 års lejeaftale.  
I forhandlingerne havde VSF bl.a. fremlagt en oversigt over det store frivillige arbejde, som 
VSFs medlemmer yder. Det årlige timeforbrug var opgjort til ca. 4000 timer. Herudover er der 
de administrative opgaver: bestyrelsesarbejde, sekretariat, økonomi mm. EKA håbede på, at 
der blev lejlighed til at vise den til Rasmus Prehn, som kommer på besøg i Vejle. 
 
Lejeaftalen omfattede også de matrikler, som VK har købt fra tidlige VSF-lodsejere.  
 
Der vil snarest i VK regi blive afholdt møde i SVÅF. Her vil VSF understrege, at VKs opkøb ikke 
må medføre, at foreningerne går på ”strandhugst” mht. til de opkøbte matrikler.   
 
EKA oplyste, at der fortsat ikke lå en plan for et nyt klubhus. Man afventer således de statiske 
beregninger af fundamenterne. VSF har afsat 400.000 kr. til byggeriet. VK afholder udgiften til 
nedrivningen af det nuværende klubhus. Videre drøftelse af klubhuset blev henvist til punkt 3 
Regnskab.  
 
EKA oplyste, at det var lovligt at fiske og hjemtage fisk fra Rohden Å, men indskærpede, at 
medlemmer var pligtige til at desinficere deres udstyr.  
EKA henviste til HKS, som kunne vejlede mht. desinfektion.   
 
EKA indskærpede, at medlemmerne var pligtige til at indrapportere fangster. Det er en 
kontraktuel forpligtigelse overfor VK og Naturstyrelsen (NST).  Udover at kunne følge 
udviklingen i åerne, vil fangstrapporterne også være en forudsætning for at kunne opgøre et 
tab i forbindelse med en evt. forurening af vores fiskevand. 
 
EKA takkede udvalgene for det arbejde, der var fortsat på trods af corona situationen. Tak til 
kontraktudvalget, som havde stået for forhandlingerne med VK. Tak til Bent Vilain for hans 
indsats vedr. skarvbekæmpelse.  
 
EKA oplyste, at man savnede nye kræfter i lodsejerudvalget, arrangementsudvalget og 
sekretariatet, og han opfordrede interesserede til at melde sig. 
 
ACR gjorde opmærksom på at medlemmernes godkendelse af beretning og det efterfølgende 
regnskab, samtidig ville være en accept af, at bestyrelsen kunne gå videre med planerne for et 
nyt klubhus. 
 
Generalforsamlingen godkendte herefter bestyrelsens beretning. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medl. 
 
 
 
 
 
Medl. 
 
 
 
 
 
Medl. 
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3  Regnskab 
NR gennemgik regnskabsposterne.  
Som følge af at regnskabsåret efter forrige generalforsamling nu fulgte kalenderåret, dækkede 
regnskabet 5 mod tidligere 4 kvartaler. 
 
Indtægterne var opgjort til 546.000 kr. mod budgettet på 514.000 kr. 
Udgifterne var opgjort til 533.000 kr. mod budgettet på 549.000 kr. Afvigelserne skyldtes 
nedsat aktivitet p.g.a. corona. NR nævnte, at der havde været uforudsete udgifter til ny 
vaskemaskine efter oversvømmelse og udstyr til tilgængelighedsudvalget. Der var budgetteret 
med et dækningsbidrag på -35.000 kr. Resultatet blev 12.000 kr., hvilket er NR betegnede som 
meget tilfredsstillende. 
 
I budgettet for 2021, var der afsat 400.000 kr. til nyt klubhus. Da beløbet ikke bliver brugt i 
2021, overføres det til budgettet for 2022.   
 
NR oplyste at VSF havde indkøbt en Lindner jolle med henblik på en lejeaftale ved Fårup sø. 
Sagen er stillet i bero. 
På jubilæumskontoen er der som foreslået ved generalforsamling 2019 afsat 50.000 kr. 

 

 

 Nyt klubhus 
Der foreligger ikke en samlet pris. Der afventes tilbud fra 3 entreprenører. 
VK har afsat 1,5 mio. kr. VSF har afsat 400.000 kr. af egne midler samt 225.000 kr. sponsoreret 
af Jelling Sparekasse og Bruun Laursens fond.  Derudover har VSF fået tilsagn om et 
kommunegaranteret byggelån på op til 750.000 kr. 
Da VSF ikke fremtidigt skal betale forsyningsafgifter vil den årlige besparelse kunne financiere 
en væsentlig del af byggelånet.  
 
På en forespørgsel om huset levetid oplyste EKA, at VK ville stå for det fremtidige vedligehold. 
 
Henrik Bach (HB) efterlyste, hvilke alternativer der var, hvis byggeriet blev for dyrt. HB foreslog 
også at man evt. i en periode kunne forhøje kontingentet, eller man kunne bede medlemmer 
bidrage. 
 
NR slog fast, at vi ikke på længere sigt kan bruge det nuværende klubhus, huset er usundt, da 
der bl.a. er svamp i huset og hjemsøgt af rotter.. Desuden må man se i øjnene, at der fortsat vil 
komme oversvømmelse, som hver gang medfører store udgifter for VSF og kommunen. 
 
På Morten Løyches (ML) spørgsmål ang. overvejelser vedr. avlsgården oplyste EKA at man ikke 
fandt at det var en løsning. Dels ville ombygning her også være temmelig dyr, dels ville vi skulle 
indrette os og dele faciliteterne med andre foreninger. Med et specifikt VSF-klubhus vil det kun 
som hidtil være i begrænset omfang.   
 
HB bemærkede afslutningsvis, at det er altafgørende af have eget klubhus, og den nuværende 
unikke beliggenhed skulle fastholdes. 
 
Herefter blev regnskabet inkl. budget for byggeri godkendt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Best. 
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4  
 
4.1  

Indkomne forslag fra medlemmerne 
 
Forslag fra Morten Løyche 
ML havde fremsendt 7 forslag. ML bad bestyrelsen om at sikre en mere hensynsfuld behandling 
af de fisk, vi fanger.  
ACR gjorde opmærksom på, at forslagene ikke havde tilknytning til vedtægterne, men i højere 
grad til ”Regler for fiskeri”, som ikke kræver generalforsamlingens godkendelse. På trods heraf 
kunne en afstemning være en støtte for bestyrelsens videre arbejde med forslagene.  
 
 

 

 1. Fiskeri igennem Vejle by. 
HB oplyste, at strækningen fra pumpehuset til fjorden ind gennem Vejle by er 
fredningsbælte.  
I 1942 blev rettighederne til på de pågældende strækninger at fiske med tene 
eksproprieret, og det blev tinglyst, at fremtidigt fiskeri blev forbudt.  
ACR oplyste, at VSF på daværende tidspunkt betalte en væsentlig del af erstatningerne 
til de berørte fiskere. 
Steffen Juhl (SJ) fandt at street fishing igennem Vejle by ville være en god måde at 
promovere VSF - specielt for juniorer.  
EKA oplyste der med Fiske-Expressen gøres en stor indsats for at sprede kendskabet til 
VSF og fiskeriet. Fiske-Expressen bliver brugt af skoler og unge i udsatte områder. 
Håndsoprækning viste, at der ikke var flertal for at arbejde for at åbne op for fiskeri 
igennem Vejle By. 

 

 

 2. Fiskeri i Knabberup sø 
ML efterlyste muligheder for et mere alsidigt fiskeri og nævnte, at juniorerne havde 
udført prøvefiskeri i Knabberup sø.  
EKA oplyste, at Knabberup sø og kastesøen ved klubhuset indgår i bestyrelsens 
bestræbelser for fornyelse af kontrakten med VK. 
 

 
 
 
 
Best. 

 3. Da bækørrederne vokser meget langsomt, foreslog ML at totalfrede bækørred.  
EK oplyste, at der i 2021 kun var genudsat 52 og hjemtaget 3 bækørreder. De 3 
hjemtagne kan næppe havde haft indflydelse på bestanden.  
Et medlem mindede om, at forholdet mellem bæk- og havørred havde ændret sig 
meget siden 1969, hvor der blev fanget 68 havørreder og 660 bækørreder. 
Det var MLs holdning, at det var nødvendigt med et regelsæt for at bevare 
fiskebestanden. 
Kim Juhl Jensen (KJJ) advarede mod for mange regler, som ved Skjern å, men 
henstillede i stedet, at man bruger sin sunde fornuft og viser hensyn. 
Håndsoprækning viste, at der ikke var flertal for at totalfrede bækørred. 

 

 

  
4. ML foreslog, at det skulle være et krav, at der må bruges knudeløse fangstnet. 

Det blev oplyst, at der stor set kun kan købes knudeløse fangstnet. 
HB fandt, at forslaget var udtryk for en fornuftig holdning, men ikke at det var 
nødvendigt, at det var nedskrevet i regler.  
Håndsoprækning viste, at der ikke var flertal for at regelsætte brugen af knudeløse 
fangstnet. 

 

 

 5. ML foreslog, at der skal fiskes med modhageløse kroge, så man kan afkroge fisken med 
mindst mulig skade. 
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Per Holbæk Kristiansen (PHK) nævnte, at det er vigtigt at medlemmerne får ordentlig 
vejledning om håndtering af fisk, f.eks. undgå at skade genudsatte fisk i forbindelse 
med fotografering.   
Thomas Christensen (TC) sagde, at man også skulle undlade lange fights med for let 
grej, da det også skadede fiskene.  
HB foreslog, at VSF igen indførte introduktionskurser for nye medlemmer.  
Håndsoprækning viste, at der var flertal for, at brug af modhageløse kroge skulle være 
frivilligt. 

 

 
 
 
 
Arr.udv. 

 6. Med henblik på at forbedre bestanden havde ML foreslået, at der maks. måtte 
hjemtages 5 laksefiks pr medlem (dagkort) pr. år (regnbue undtaget). 
Knud Jørgensen (KJ) spurgte om det var tanken, at det skulle være for alt VSF-
fiskevand. ML svarede at det var tanken at det skulle være pr. vandløb.  
Morten Alrø (MA) frygtede, at det blot ville medføre at medlemmerne ville undlade at 
indrapportere fangster udover kvoten, hvilket ville svække troværdigheden af vores 
fangstrapport.  
SL viste oversigt over topfangere. Listen viste, at det var begrænset, hvor mange 
medlemmer der lå over 5 hjemtagne pr. år. 
Klaus Balleby (KB), som udfører VKs bestandsanalyse i VSFs fiskevand, oplyste, at 
fiskeriet ikke har væsentlig betydning for bestanden i Vejle å. Bestanden har det godt, 
den er ikke truet. Der er masser af gydepladser, og der er en stor bestand af yngel. 
Problemet er stor dødelighed (88-98%). Det skyldes primært tilstedeværelsen af skarv 
og andre dyr der lever af fisk. 
Bent Vilain (BV), som står for skarvregulering, oplyste, at det var et meget begrænset 
antal skarv, der blev skudt. VSF har fået vide grænser til regulering af skarv. BV savner 
jægere, og opfordrede interesserede jægere til at melde sig til holdet.  
KB foreslog, at VSF skulle afholde et møde, hvor man på grundlag af de faktuelle tal, 
som KB havde, kunne få en mere dybtgående drøftelse af forholdene.    
SL nævnte, at fangstatistikken viste store udsving fra år til år, og det var svært at fastslå 
en langsigtet tendens. 
ML ønskede at forbedre bestanden, og nævnte genoptagelse af udsætningerne, som 
blev indstillet i 2009.  
Håndsoprækning viste, at der ikke var flertal for at indføre årsfiskekvote. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medl. 
Arr.udv. 

 7. ML foreslog, at der blev oprettet ”grusbander”, som skulle tage sig af vedligehold af 
gydebanker mm i bækkene. 
PHK henviste til vedtægternes §1: VSFs formål er at ophjælpe fiskebestanden. 
LN nævnte, at VSF for nylig havde lavet gydebanker i Skærup Å. 
MA fandt, at man hellere skulle bruge sin kræfter på vores egne vandløb.  
Brian Petrowski (BP) oplyste, at vandløbsrestaurering foregik i samarbejde med VK. 
PHK gjorde opmærksom på, at det var vandplejeudvalget, der varetog disse aktiviteter, 
og han opfordrede interesserede til at kontakte udvalget.  
Håndsoprækning viste, at der ikke var flertal for at oprette særlige ”grusbander”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Medl. 
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4.2  Forslag fra Victor Larsen 
Victor Larsen havde foreslået, at kravet om synligt fiskekort skulle bortfalde, idet mange unge 
mennesker havde deres fiskekort på telefonen. 
Ifølge MA, som er medlem af opsynet, er det meget generende at skulle anvende en 
blændende mobiltelefon ved aftenfiskeri. Kontrol af almindeligt synligt fiskekort er bekvemt for 
opsynet og kan udføres mere diskret.   
Det var HS’s (også medlem af opsynet) opfattelse at opsynet primært skulle kontrollere 
statstegn. 
HB opponerede kraftigt imod denne opfattelse. Opsynet er ifølge HB udpeget af VSF til at 
kontrollere, om fiskeren har hjemmel til at fiske i VSFs fiskevand. Dernæst skal de kontrollere, 
om fiskeren ligger indenfor aldersgruppen, der også skal have statstegn.    
Håndsoprækning viste, at forslaget ikke kunne godkendes. 
 

 

5  Indkomne forslag fra bestyrelsen 
Bestyrelsen havde fremsat forslag til følgende ændringer: 
§3 stk. 3: ”Bilagskontrollanter” ændres til ”Revisorer”    
§7 stk. 4: I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens midler tilfalde en tilsvarende 
godkendt forening i Vejle Kommune. 
EKA oplyste, at begge ændringer var et krav fra VK. Vi var nødt til at acceptere disse krav, da 
det ville være en forudsætning for fortsat at være godkendt som en folkeoplysende forening, 
som bl. a. ville kunne modtage støtte fra VK. 
§7 stk. 5: Teksten er forenklet således, at kravet om fangstrapportering er beskrevet flere 
steder. ”Kort og regler” punkt 6 bliver revideret, så de er fuldt dækkende.  
 
Generalforsamlingen godkendte alle 3 vedtægtsændringer.  
 

 

6  Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslog uændret VSF kontingent for 2022. Der er sket mindre reguleringer af DSF 
kontingenter. 
 
Generalforsamlingen godkendte kontingentet.  
 

 

7  Valg af bestyrelse 
De nuværende bestyrelsesmedlemmer Tom Jensen, Anders Chr. Rasmussen, Niels Risak og 
Heinrich Petrowski blev alle genvalgt. 
 

 

8  Valg af revisorer 
Søren Østergaard opstillede og blev genvalgt. 
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Poul H. Westergaard (PHW) 
Poul H. Westergaard blev valgt. 
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9  Eventuelt 
SJ havde som nyt medlem haft svært ved at komme i gang med fiskeriet. Der er kommet ca. 
100 nye medlemmer i 2021, og SJ opfordrede kraftigt til at introkurser blev genoptaget. 
 
Michael Pedersen (MP) anbefalede at man tog imod KBs tilbud om et møde, hvor man på 
grundlag af faktuelle observationer fik en drøftelse af bestanden i Vejle å. 
 
Jørgen Pirk (JP) bad bestyrelsen revurdere forbuddet mod ålefiskeri. ACR oplyste at på trods af, 
at VSF hvert år udsatte 30.000 ål, var ålen fortsat truet. VK havde derfor indført forbud. 
    
Carsten Maack (CM) anmodede medlemmerne om at indsende flere skælprøver. Skælprøver 
kan fint udtages på frosne fisk. 
 
PHW, som er medlem af arrangementsudvalget, efterlyste medlemmernes forslag til 
arrangementer. 
 
Jesper Majlund (JM) aflagde beretning for juniorafdelingens aktiviteter, som havde ligget 
underdrejet pga. corona. Fremadrettet havde juniorafdelingen mange gode arrangementer. 
Juniorafdelingen havde også sendt et medlem på juniorlederkursus hos DSF. 
   
Donald Iversen (DI) henledte opmærksomheden på Klub 60+, hvor der udføres et stort arbejde 
med at renholde klubhuset. DI fandt, at denne indsats ikke blev honoreret. 
 
HB efterlyste lidt begejstring fra medlemmerne ved udsigten til et nyt klubhus. Hvis der var 
behov for yderligere midler, kunne VSF overveje muligheden fra frivillige bidrag fra 
medlemmerne, klubhusbeviser og lotteri.  
 

 
 
 
Arr.udv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekr. 
 
 
 
Best. 

 Afslutning  
EKA takkede for en god tone ved generalforsamlingen. EKA var glad for MLs forslag, som havde 
givet anledning til en rigtig god drøftelse af etik i VSF.  
EKA takkede også for KBs tilbud om en gennemgang af bestandsanalyser.  
EKA opfodrede jægere til at melde sig til skarvregulering. 
 
EKA bad forsamlingen om et minuts stilhed i respekt for Jørgen Asger Nielsen, som var afgået 
ved døden for kort tid siden. 
 
ACR takkede deltagerne for en god generalforsamling, hvor man havde haft en saglig dialog.  
 
Generalforsamlingen sluttede af med ”Suset fra Vejle Å”. 
 

 

   
 
 
 
 
 

 
 
 

   
 


