
    

 

24. årgang 

Vejle Sportsfiskerforening 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

Akvarel: Jørgen Vind, 2010 Nørager 
 



Medlemsinfo efterår 2021 Side 2   

 

 
 
 
 
Bestyrelsen 
 
Formand 
Erik Asmussen  
 
Næstformand 
Lars Nørgaard 
Kasserer 
Niels Risak 
Sekretær 
Henrik K Skøtt 
 
Arne Rasmussen  
Tom Jensen 
Heinrich Petrowski 
Anders Chr. Rasmussen 
Stefan Lambæk  
 
 
 
(Liste over udvalg og udvalgsmedlemmer ses side 6) 

 
 
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 
95. ordinære generalforsamling 

Torsdag den 14. oktober 2021  
kl. 19.00 – 21.30 i 
DGI-Huset, Vejle 

Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle 
 

Dagsorden 
 
1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslår Anders Christian Rasmussen 
 

2. Bestyrelsens beretning  
Herunder spørgsmål til udvalgenes skriftlige beretninger. 
 

3. Regnskab  
 

4. Indkomne forslag fra medlemmer 
 

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
 

6. Fastsættelse af kontingent 
 
7. Valg til bestyrelsen 
 
8. Valg af revisorer 
 
9. Eventuelt 
 
 
Ad 4. Indkomne forslag fra medlemmer 
Morten Løyche har indsendt følgende forslag til drøftelse ved 
generalforsamling 2021. 
1. Bestyrelsen skal arbejde på at få åbnet op for fiskeri ind mod 

byen og ud mod fjorden i Vejle Å for VSF medlemmer 
/gæstekort. 

2. Bestyrelsen skal arbejde på at alle VSF medlemmer får mulighed 
for at fiske i søen ved klubhuset Knabberup Sø. Evt. C/R gedder 
mv. 

3. Total fredning af bækørreder på VSF vand. Dvs. alle bækørreder 
skal genudsættes så skånsomt så muligt. 

4. Der skal benyttes knudeløse fangstnet. 
5. Der skal fiskes med modhageløse kroge. (efter samme regler 

som i Skjern å.) 
6. Der må max hjemtages 5 laksefisk pr. VSF medlem / gæstekort 

pr. Vandløb pr år. 
7. Oprettelse af grusbande til vedligeholdelse af tilstødende bække 

og vandløb på VSF vand. 
 
Victor Larsen 
Næstformand for ungdom og juniorudvalget har sendt følgende 
forslag 
 
Jeg ønsker at komme med et forslag om en regelændring, som 
omhandler synligt fiskekort 
langs Vejle å. Vejle Sportsfiskerforening er blandt de få foreninger 
rundt omkring i landet, 
hvor dette stadig er en regel. 
Jeg beskæftiger mig med unge mennesker, når jeg forholder mig til 
foreningsarbejde. 
Gennem flere samtaler med de unge mennesker, har vi snakket om 
hvorfor, der skal bæres 
synligt fiskekort. 
Disse samtaler har medført, at vi er en gruppe unge mennesker, som 
mener at denne regel 

burde ændres i takt med den modernisering, som der er kommet i 
vores samfund. I 2021 har 
mennesker deres betalingskort, kørekort og også deres Corona pas på 
deres telefon, og 
dette mener vi også burde gælde et evt fiskekort. 
Der kan anbefales et synligt fiskekort, som kan medføre lettere 
kontrol af fiskekort. Jeg 
mener ikke at det kan bestemmes, hvordan andre mennesker har styr 
på deres personlige 
fiskekort. En ting er ihvertfald sikkert, når de unge oplever ældre 
mennesker, som er meget 
utilfredse med de ikke har synligt fiskekort, så sænker det ihvertfald 
chancen markant for at 
de unge mennesker kommer tilbage til åen. 
 
Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
 
Forslag til vedtægtsændringer: 
 
§3 stk. 3  
Nuværende tekst: 
§3 stk.3 Generalforsamlingens dagsorden  

• Valg af dirigent og stemmetællere 
• Bestyrelsens beretning 
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
• Indkomne forslag 
• Forslag til handlingsplan og budget 
• Valg af bestyrelse  
• Valg af bilagskontrollører 
• Evt. 

 
Ændres til: 
§3 stk.3 Generalforsamlingens dagsorden  

• Valg af dirigent og stemmetællere 
• Bestyrelsens beretning 
• Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
• Indkomne forslag 
• Forslag til handlingsplan og budget 
• Valg af bestyrelse  
• Valg af revisorer 
• Evt. 

 
 
§7 stk. 4  
Nuværende tekst  
§7 stk.4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens 
midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til anvendelse til ophjælpning 
af fiskebestanden i vore ferske vande samt ungdomsarbejde.  
 
Ændres til: 
§7 stk.4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens 
midler en tilsvarende godkendt folkeoplysende forening i Vejle 
Kommune.  
 
Den opløsende generalforsamling beslutter, hvilke af disse foreninger 
Vejle Sportsfiskerforenings midler skal tilfalde. 

Begge ændringsforslag er begrundet i krav fra Vejle Kommune. 
 

§7 stk. 5 
Nuværende tekst: 
§7 stk.5. Medlemmer skal indsende eller indtaste deres fangster i 
foreningens fiskevand i henhold til gældende regler for fiskeri. Alle 
fangster offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggørelsen kan ske 
uden navneoplysning, hvis det ønskes.  
  
Ændres til: 
§7 stk.5. Medlemmer er pligtige til at indrapportere deres fangster i 
foreningens fiskevand i henhold til gældende regler for fiskeri.  
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Tilsvarende ændres Regler for fiskeri punkt 6 i ”Kort og regler”: 
Nuværende tekst: 
6. Rapportering af fangster 
a.      Enhver fangst skal indrapporteres efter senest 5 dage. 
Rapportering skal ske på https://vsf-vejle.dk/ også selv om den er 
indrapporteret på fiskekort.dk 
  
Ændres til  
6. Rapportering af fangster 
a.   Enhver hjemtaget eller genudsat fangst over mindstemålet for den 
pågældende art skal indrapporteres efter senest 5 dage.  
Medlemmer skal indsende eller indtaste deres fangster på https://vsf-
vejle.dk/. Det gælder også, selv om den er indrapporteret på 
fiskekort.dk. 
Alle fangster offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggørelsen kan 
ske uden navneoplysning, hvis det ønskes.  
 
Formålet med ændringen er at samle alle bestemmelser vedr. fiskeri 
et sted. Ændring af regler for fiskeri kræver ikke godkendelse ved 
generalforsamling, men nævnes for at belyse ændring af 
vedtægternes §7 stk.5.     
 
Ad 7. Valg til bestyrelsen 
På valg er: 

• Tom Jensen 
• Anders Chr. Rasmussen 
• Niels Risak 
• Heinrich Petrowski  

Alle 4 modtager genvalg. 
 
Ad 8: Valg af Revisor. 
På valg er 

• Søren Østergaard (genopstiller) 
• Henrik Hauge Jacobsen (genopstiller ikke) 

 
 

 
Medlemsinfo efterår 2021 

Denne medlemsinformation fra bestyrelsen er ikke så meget en 
beretning, som det er en status på, hvor vi i foreningen lige nu 
befinder os på flere mere eller mindre ukendte forhold. 
 
Som alle andre foreninger har også VSF været underlagt restriktioner 
i meget lang tid. Det har betydet nedlukning af vores klubhus samt 
næsten alle tilknyttede aktiviteter, herunder klubaftner, junioraftner 
og Klub 60 +. Vi har måttet udsætte årets generalforsamling og aflyst 
lodsejerfesten i 2020. Coronaen har således ramt både medlemmer, 
udvalg, bestyrelse og vore lodsejere. 
Men håbet er, at vi nu kan lukke op og bl.a. afholde en ORDINÆR 
generalforsamling den 14. oktober 2021. Det glæder vi os alle til. 
 
For bestyrelsen har det især været forsamlingsforbuddet, som har 
vanskeliggjort løsningen af nogle tunge opgaver, som kort beskrives 
nedenfor - men som vi dog synes er i nogenlunde fornuftig proces, 
omend vores samarbejdspartnere ikke agerer helt så hurtigt, som vi 
fra bestyrelsens side kunne ønske os. 
 
Orientering fra bestyrelsen 
 
Fiskevand: 
 
Vejle å: 

Vores hidtidige lejeaftale med Vejle Kommune udløb her i foråret. 
Bestyrelsen har derfor selvfølgelig indledt forhandling om en ny 
kontrakt. Den skulle være indgået senest inden sommerferien, men 

Vejle Kommune har endnu ikke fået den behandlet i Natur & 
Miljøudvalget. Den seneste melding går på, at det vil ske primo 
oktober. Til dækning af mellemperioden har kommunen forlænget 
den aktuelle kontrakt. Bestyrelsen ønsker en ny kontrakt, der 
strækker sig over de næste 20-25 år. Dette ønske skal ses i 
sammenhæng med eventuel opførelse af et nyt klubhus (se nedenfor) 
– de to ting hænger logisk og økonomisk uløseligt sammen, de er 
hinandens forudsætninger. 

Bestyrelsen har udarbejdet et omfattende skriftligt materiale med 
argumenter for en væsentlig nedsættelse af lejen. Ét af argumenterne 
omhandler de utroligt mange frivillige timer, der hvert år lægges i 
VSF. En udarbejdet opgørelse viser et frivilligt timetal på ca. 3.800 
(modsvarende en værdi på ca. 950.000 kr.) - og det inkluderer vel at 
mærke ikke de rigtig mange timer, der medgår til selve driften af 
foreningen (bestyrelse, kasserer, sekretariat, klubhusudvalg, 
arrangementsudvalg, lodsejerudvalg, eksterne møder m.v.). Den 
nævnte opgørelse vil blive præsenteret på den kommende 
generalforsamling. 

Kommunen har opkøbt flere jorder langs Vejle å på strækket fra 
Vingsted og opstrøms. De af kommunen opkøbte jorder opstrøms 
Vingsted omfatter i alt ca.1400 meter af åen tilhørende bl.a. 7 af vore 
tidligere lodsejere på zone 7 og 8. 

Den gensidige plan er, at disse fiskestræk bliver omfattet af den nye 
lejekontrakt. Kommunen har oplyst, at det juridiske omkring 
opkøbene først forventes at være på plads sidst på året.  

 
Alle medlemmer bedes derfor være opmærksom på meddelelser på 
hjemmesiden om eventuelle ændringer i Kort&Regler. Bestyrelsen 
forventer dog ikke, at det falder på plads før sæsonåbning 2022. 

I foråret blev der skrevet en 5-årig kontrakt med lodsejer Erik 
Rhymer Lerager på 71 m af Vejle å på zone 3 nordsiden, hvor 
gennemgang ikke tidligere var tilladt for vore medlemmer. 

Tilgængelighedsudvalgets arbejde har i denne sæson begrænset sig til 
forlængelse af, og små reparationer på de eksisterende spange langs 
Vejle å, og desuden er der klippet sivkanter fra Haraldskær til 
motortrafikvejen. 

Rohden å: 

VSF har jf. meddelelse på hjemmesiden nu åbnet for fiskeriet, efter 
at åen i foråret blev ramt af fiskesygdommen IHN. Fødevarestyrelsen 
har lempet reglerne for lystfiskeri i de særlige restriktionszoner, der 
er ramt – herunder Rhoden å. Lystfiskere må igen tage fisk med hjem 
fra åen til eget forbrug og rense fiskene hjemme. Fiskegrej og udstyr 
skal fortsat desinficeres efter brug, inden de tager det i brug igen. 

Fårup sø:  
 
På et tidspunkt midt i 2020 åbnede der sig en mulighed for at lave en 
aftale om fiskeri på Fårup sø. Det var et større arbejde, men det 
lykkedes at indgå en kontrakt med en af de større lodsejere om fiskeri 
fra båd. I bestyrelsen syntes vi, at det var en super mulighed, da det 
kunne være et rigtig godt supplement til foreningens øvrige 
fiskevand, og med chance for at fighte en vægtig gedde eller ditto 
aborre. Det var samtidig vores opfattelse, at søfiskeri fra båd vil 
passe fint i foreningens profil. 
 
Der blev udarbejdet regler for benyttelse af båd samt regler for 
udførelse af fiskeriet. Der blev indkøbt en båd, der blev lavet 
tegninger til et bådhus og indkøbt materialer hertil. MEN AK!! 
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Nogen foranstaltede en underskriftsindsamling blandt søens 
lodsejere, og de var åbenbart ikke til sinds at lade foreningens 
medlemmer fiske på søen. I hvert fald ikke for nuværende. VSF 
ønsker ikke på noget tidspunkt at indgå lejemål på steder, hvor vi 
dels ikke reelt er velkomne, og dels kan risikere at blive en uønsket 
del af en konflikt. Vi ønsker også fremadrettet at fastholde vores 
image som en seriøs og troværdig sportsfiskerforening. 
 
Vores lodsejer på søen vil forsøge at tage kontakt til de andre 
lodsejere for at få grønt lys til, at vi kan få lov til at fiske på søen. Det 
arbejdes der videre på, og indtil videre har foreningen bare lagt den 
indkøbte båd på køl. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, men kan 
ikke lastes hverken initiativtagerne eller den lodsejer kontrakten blev 
indgået med! 
 
 
Klubhuset: 
Vores klubhus har desværre inden for de sidste år været ramt af flere 
oversvømmelser. Det har været dyrt for både kommunen, som ejer 
huset, og for Vejle Sportsfiskerforening.  
For foreningen har det desuden været rigtig træls at måtte undvære 
klubaktiviteterne i lange perioder i vinterperioden, hvor huset har 
været ubrugeligt på grund af udtørring. 
 
Derfor har Vejle Kommune på budgettet for 2021 afsat 1,5 mil. kr. til 
en oversvømmelsessikring af huset, og bestyrelsen har lige siden 
været i dialog med kommunen om de muligheder, der eventuelt 
foreligger. 
 
Bestyrelsen har udarbejdet og for kommunen fremlagt flere skitser 
og et byggeprogram for byggeri på den eksisterende sokkel men dog 
ca. 80 cm højere. Det bliver bl.a. på grund af den seneste voldsomme 
stigning på byggematerialer ikke muligt at bygge inden for den 
afsatte ramme, så bestyrelsen arbejder også på tilførsel af 
fondsmidler og anden finansiering, herunder at anvende 400.000 kr. 
af overskuddet på foreningens driftsmidler, samt optagelse af 
kommunegaranteret lån.  
 
I den anledning blev der den 28. juni indkaldt til ekstraordinær 
generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen at få vedtaget, 
at bestyrelsen kunne gå videre med byggeprojektet og anvende de 
400.000 kr. til formålet. En stort set enig forsamling vedtog det. 
Desværre var generalforsamlingen 3 dage for sent indvarslet, og 
dermed ikke lovlig. 
 
Bestyrelsen beder derfor denne ordinære generalforsamling om at 
konfirmere tilkendegivelsen fra den 28. juni. 

Vejle Kommune skulle efter planen have sendt projektet i udbud, 
men i skrivende stund er det desværre ikke sket endnu. I øjeblikket 
afventes landzonetilladelsen, og straks herefter sendes byggeriet til 
myndighedsgodkendelse. På samme tid sendes det i udbud til 
entreprenørerne, og så bliver det spændende, hvor meget prisen er 
ændret i denne tid.  

Det eneste vi i øjeblikket kan sige med sikkerhed er, at situationen 
omkring klubhuset er uafklaret, og at bestyrelsen til stadighed er i 
dialog med Vejle Kommune om mulige løsninger. Bestyrelsens 
lønlige håb om, at det nye klubhus kunne indvies til sæsonstart 2022, 
hænger derfor i øjeblikket i en tynd tråd. 
 
Det er bestyrelsens håb, at vi senest på generalforsamlingen kan 
melde ud, hvor vi kan have vores vinteraktiviteter, hvis huset 
nedrives i denne vinter. 
 
Erik Asmussen 
Formand 
 

 
Supplerende orientering fra udvalgene 

Orientering fra VSF sekretariatet 
VSF har indgået en aftale med en konsulent, som kan hjælpe os med 
at videreudvikle vores hjemmeside og vedligehold af softwaren, som 
ligger bag hjemmesiden.  

Fangstrapporten er blevet forbedret og indrapportering af fangster 
gjort mere brugervenlig.  

”Medlemmernes side” er blevet oprettet. Den indeholder mulighed 
for at fortælle om fiskeoplevelser og for at rapportere om ”Tabt og 
fundet” samt annoncere ”Køb og salg”.  
 
DSF har indgået aftale Carsten Keinicke Fjord Christensen om salg 
af fiskekort, som ikke længere foregår via DSFs hjemmeide, men fra 
en ny separate hjemmeside ”Fiskekort.dk”, som administreres af 
Carsten. 
Pr. 10 august 2021 er der solgt 185 dag- og gæstekort, sv.t. en 
indtægt på ca. 17.000 kr. 
 
Fangstrapporter 2021– foreløbig 
Målt på antal fangede havørred ligger 2021 på niveau med 2020. 
 

 Pr 31-08-
2021 

 

2020 
 

 Antal 
fanget/ 

hjemtaget 

Antal fanget/ 
hjemtaget 

Havørred 601/381 769/510 
Regnbue 28/27 56/55 
Laks 3/3 1/0 
Bækørred 11/2 52/3 
Gedde 6/2 8/2 

 
Endelig fangstrapport vil blive lagt på hjemmesiden i slutningen af 
november 2021. 

Medlemsstatus  
Pr. 10. august 2021 har foreningen i alt 593 medlemmer, som er 
fordelt på følgende kategorier: 

 10-08-2021 31-10-2020 

Seniorer 411 385 

Pensionister 106 110 

Samlever   13   13 
Ungdom   26   31 
Juniorer   41   41 
Minifiskere      9     5 
I alt 607 585 

VSF har i år til dato fået 118 nye medlemmer, og der er 110 
medlemmer, som har meldt sig ud, Det betyder en nettofremgang på 
8 medlemmer, 

Vores tilbud om gratis som fiskeri i det kommende år er i 2021 
startet 1. august 2021, hvilket er en måned tidligere end de 
foregående år. Det er interessant i de næste par måneder at se hvor 
mange nye medlemmer det kan resultere i.  
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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 
Sekretariatet 
sekretariat@vsf-vejle.dk 
Telefonsvarer:   24 89 53 50 
Erik K. Asmussen  21 48 75 36 
Stefan Lambæk   71 70 03 99  
Jens Kristensen  40 27 38 27 
 
Fiskeriopsynet 
opsyn@vsf-vejle.dk 
Joe Ejlertsen (form) 21 47 97 48 75 83 36 41 
Tom Jensen 20 20 21 95 75 82 74 87 
Henrik Bach  20 56 77 07 
Kent Gude   40 59 93 94 
Michael Christensen 22 98 80 18 75 80 00 15 
Per Andersen 20 34 25 67 75 82 20 90 
Per Palm  23 96 66 12 
Morten Alrø  60 73 57 93 
Bent H. Jensen  61 68 87 83 
Anders Chr. Rasmussen  26 70 13 80 
 
Arrangement udvalg 
arrangement@vsf-vejle.dk 
Henrik Skøtt (form)  23 93 99 93 
André Egeskov Martinsen 23 35 55 06 
Poul Højvang Westergaard 23 84 00 14 
Dennis Bubalo  28 91 88 46 
Jøregen Vind  23 26 23 77 
 
Lodsejerudvalg 
lodsejer@vsf-vejle.dk 
Arne Rasmussen (form)  20 63 35 18 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Flemming Maack 40 26 57 52 75 86 57 52 
Brian Petrowski 22 13 32 43 75 72 19 24 
Per Holbæk Kristiansen  29 46 40 50 
Heinrich Petrowski  25 77 13 17 
 
Vandplejeudvalg 
vandpleje@vsf-vejle.dk 
Brian Petrowski (form)  22 13 32 43 
Kim Andersen  61 26 39 08 
Bent Friborg  20 24 26 59 
Per Holbæk Kristiansen  29 46 40 50 
Heinrich Petrowski  25 77 13 17 
Bent Vilain  25 26 44 55 
Allan Bo Iversen  22 73 02 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tilgængelighedsudvalget 
tilg@vsf-vejle.dk 
Tom Jensen (form)  20 20 21 95 
Anders Chr. Rasmussen  26 70 13 80 
Arne Rasmussen  20 63 35 18 
Henrik Bach  20 56 77 07 
Kent Gude   40 59 93 94 
Niels Risak  25 67 81 09 
Michael Christensen 22 98 80 18 75 80 00 15 
Michael Gehrt  21 29 10 49 
 
Klubhus-udvalg 
klubhus@vsf-vejle.dk 
Donald Iversen (form)  20 24 85 68 
Niels Risak (form)  25 67 81 09 
Arne Rasmussen  20 63 35 18 
Peder Rasmussen  28 59 41 88 
John Pedersen  61 31 40 37 
Dennis Larsen  20 24  85 68 
 
 
Skæludvalg 
skaeludvalg@vsf-vejle.dk 
Carsten Maack (form)  22 82 99 03 
Klaus Balleby  23 27 38 40 
Arne Rasmussen  20 63 35 18 
Flemming Maack 40 26 57 52 75 86 57 52 
Per Palm  23 96 66 12 
Lars Kristian Holst 
 
 
PR og sponsorudvalg 
ps@vsf-vejle.dk 
Arne Rasmussen  20 63 35 18 
 
Ungdoms udvalget 
ungdom@vsf-vejle.dk 
Denis Bubalo  28 91 88 46 
Victor Larsen  53 69 84 74 
 
Junior-afdelingen 
junior@vsf-vejle.dk 
Victor Larsen  53 69 84 74 
Jørgen Vind  23 26 23 77 
Søren Bejlegaard Kleffel-Jensen 28 11 20 64 
Rasmus Kleffel Pedersen 30 24 50 49 
Jesper Majlund Larsen  20 73 15 87 
Sebastian Jepsen  31 51 83 30 
Mathias Rieper Andersen 61 26 02 32 
 
Klub 60+ 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Jens Jeppesen  61 79 17 39 
Kaj Birch Hansen  29 87 57 60 
 
 
 


