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Vejle Sportsfiskerforening 
 
Referat fra VSF’s 96. ordinære generalforsamling 
 
- afholdt torsdag den 24. februar 2022 i DGI-byen, Vejle 
 

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

 

Aktion 

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. 
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2  
2.1  

Bestyrelsens beretning 
Fiskelejekontrakter 
EKA oplyste, at det i betragtning af, at VSF skal skyde cirka en million kroner ind i det nye 
klubhusbyggeri, har det været væsentligt for bestyrelsen, at fiskelejekontrakten med Vejle Kommune 
fik en varighed på 25 år. Det er nu lykkes og kontrakten er underskrevet. Kontrakten er udvidet med de 
matrikler, som Vejle Kommune i 2021 har opkøbt i Vingsted og Ravning områderne.  
Udover de matrikler som Vejle Kommune har købt fra vores tidligere lodsejere, omfatter kontrakten 
også nye strækninger, hvor Nørup-Randbøl får medfiskeret. Nørup-Randbøl og VSF deler fiskelejen for 
disse strækninger i forhold til medlemstal. 
Der er også indgået nye 5års fiskelejekontrakter med Naturstyrelsen for Vingsted Sø og Vejle Å. 
På forespørgsel fra Bach oplyste EKA, at der ikke udover det nævnte var væsentlige ændringer i 
kontrakten. EKA gjorde opmærksom på, at kravet om synligt fiskekort også indgik i kontrakten.  
  
Per Nørgaard roste bestyrelsen, for at det var lykkedes at opnå en 25 års fiskelejekontrakt med Vejle 
kommune. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2  Nyt klubhus 
EKA oplyste at tømning og opmagasinering af inventar fra det eksisterende klubhus var forløbet 
planmæssigt.  
Vejle Kommune har indgået kontrakt med en entreprenør om byggeri af nyt klubhus. Det gamle 
klubhus er revet ned. Vi forventer, at det nye klubhus vil være klar til brug omkring 1. august 2022. 
Vejle Kommune og VSF har også underskrevet brugsaftale for det nye klubhus. I henhold til denne 
aftale er Vejle Kommune forpligtet til at afholde udgifter til vedligehold, el, vand og rengøring af 
offentligt toilet. VSF er forpligtiget til at rengøre lokaler. 
 
Der har været tvivl om, hvorledes moms af VSF’s indskud på 1,15 mio kr. skulle afregnes. Resultatet er 
blevet, at Vejle Kommune betaler momsen, og VSF’s indskud indgår med den fulde værdi i byggeriet. 
Hvis brugsaftalen opsiges indenfor 15 år, får VSF tilgodeskrevet en proportional del af indskuddet. 
VSF vil indgå et 20 års banklån på 550.000 kr. EKA forventer at udgiften vil blive ca. 30.000 kr./år, 
hvilket er af ca. samme størrelsesorden som besparelsen på el og vand, som nu afholdes af Vejle 
Kommune. 
På forespørgsel fra Jørgen oplyste ACR at klubhuset ikke er VSFs ejendom, men at det fortsat skal 
kunne lånes af andre foreninger til møder. 
 
EKA takkede bygge- og kontraktudvalgets medlemmer for den indsats, der var gjort for at få planerne 
gennemført. 
 
EKA oplyste, at man sammen med Vejle Kommune overvejer flytning af shelters fra klubhus til 
gruspladsen. 
Morten Alrø anbefalede en bedre skiltning til evt. offentligt toilet. 
 

 

2.3  Klub 60+ 
EKA oplyste Klub60+ inkorporeres i VSF. Klub60+ har en vigtig social funktion i VSF. Der afsættes penge 
i budgettet til Klub60+’s aktiviteter. 
Saltvandsfiskeren har været så imødekommende, at de har stillet deres klublokale til rådighed for Klub 
60+, mens byggeriet står på. 
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2.4  Skarvregulering  
Bent Villain indkalder til fællesmøde med jægerne. 
Erik Asmussen foreslog, at der blev taget initiativer, som kunne gøre jægerne mere interesseret i at 
deltage i reguleringen. 
 

 

2.5  Nyt initiativ 
Bestyrelsen vil prøve at samle den store viden der ligger i de forskellige udvalg. Formålet vil være at 
prioritere ressourcer og indsatsområder samt få en fælles plan for aktiviteterne. Planen tænkes afstemt 
med kommunens tilsvarende planer. 
 

 

2.6  IHN-virus 
Rohden Å er nu erklæret fri for IHN virus. Fiskeriet kan genoptages, når sæsonen starter. 
Da vi pga IHN ikke har kunnet udnytte fiskeriet i 2021, har Rohden gods refunderet 10.000 kr. af 
fiskelejen. 
 

 

 
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens beretning.  

3  Regnskab 
 
EKA gennemgik regnskabsposterne (Niels Risak var syg).  
 
Salg af dagkort er nu overført fra DSF til en ekstern operatør: Fiskekort.dk. Indtægten i 2021 beløb sig 
til ca. 31.000 kr. 
VSF har modtaget 25.000 kr. fra Ebbe Bruun Laursens fond. Jelling Sparekasses Fond har bevilget 
200.000 kr. til klubhusbyggeriet. 
VSF skyder selv 400.000 kr. af likviderne i byggeriet. 
VSF vil optage et lån på 550.000 kr. til dækning af det resterende VSF-indskud. 
Årets resultat var et overskud på ca. 150.000 kr. 
 
Det årlige tilskud til ”Fiskeexpressen” falder bort i 2022. Til gengæld overgår ejendomsretten til VSF. 
 
ACR gjorde opmærksom på at fiskelejekontrakten med Vejle Kommune er pristalsreguleret. VSF skal 
med henblik på en refusionsordning udarbejde en timeopgørelse over forbrugt tid til vand- og 
fiskepleje m.m.. 
 
 

 

4  
 
 

Indkomne forslag fra medlemmerne 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

 

5  Indkomne forslag fra bestyrelsen 
Der var ikke indkommet forslag. 
 

 

6  Fastsættelse af kontingent  
Bestyrelsen foreslog uændret VSF kontingent for 2023.  
 
Generalforsamlingen godkendte kontingentet.  
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7  Valg af bestyrelse 
På valg var Stefan Lambæk, Arne Rasmussen, Lars Nørgaard, Henrik K. Skøtt og Erik Asmussen. De blev 
alle genvalgt. 
 

 

8  Valg af revisorer 
Søren Østergaard opstillede og blev genvalgt. 
 

 

9  
9.1  

Eventuelt  
Skælanalyse 
Carsten Maack (CM) anmodede medlemmerne om at indsende flere skælprøver. Skælprøver kan fint 
udtages på frosne fisk. 
Der er i 2021 indkommet skælprøver fra 82 havørreder og 3 laks.  
CM gennemgik resultaterne af de mere generelle analyseresultater. Se nyhed på hjemmesiden. 
Skælanalyser udsendes om kort tid til de medlemmer, som har indsendt skælprøver.  
 

 

9.2  Klub 60+ 
Kaj oplyste, at den udsatte Klub 60+ udflugt til sandart opdræt forventes gennemført 18. maj 2022. 
Detaljer vil blive offentliggjort på hjemmesiden. 
Kaj takkede bestyrelsen for, at Klub 60+ nu ville får sit eget budget. 
 

 

9.3  Gydebanker 
ACR viste oversigter over gydebanketællinger. Oversigten viste en markant tilbagegang i bækkene.  
Klaus Balleby oplyste, at der i nogle af de retablerede strækninger i hovedløbet havde været mange 
gydebanker. Klaus understregede, at det var meget vigtigt, at der var gode skjulesteder for ynglen. 
Skarv er fortsat en stor belastning for fiskebestanden. 

 

10  Afslutning  
AKA overrakte diplom som æresmedlem til Per Palm som tak for lang og engageret indsats for VSF.   
ACR takkede deltagerne for en god generalforsamling, hvor man havde haft en saglig dialog.  
 
Generalforsamlingen sluttede af med ”Suset fra Vejle Å”. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

   
 


