Vejle Sportsfiskerforening
Referat fra VSF’s 93. generalforsamling
- afholdt torsdag den 22. november 2018 i DGI-byen, Vejle
Foreningens formand, Torben Flyvholm, bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen.
Dagsorden iflg. indvarslingen:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag fra medlemmer
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 udvalgene i MEDLEMSINFO, som er forinden var udsendt til medlemmerne og indvarslede
generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Anders Christian Rasmussen som dirigent. Der blev ikke foreslået andre kandidater, og
Anders Christian Rasmussen blev valgt.
Dirigenten konstaterede derefter, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til Vedtægternes §
3, stk. 2.

2. Bestyrelsens beretning
Torben Flyvholm fremlagde 1. del af bestyrelsens beretning:
Fiskeriet
Lidt ringere end 2017.
Økonomi
Mindre tab af medlemmer siden 2017. Tilpasning af omkostninger fortsætter.
Juniorafdeling
Flere medlemmer, udvidet samarbejde med ungdomsudvalget.
Tilgængelighed
Aftaler med Vejle Kommune giver bedre muligheder for at imødekomme medlemmernes behov for
tilgængelighed på Knabberup og Godset.
Klubhus
Reducerede driftsomkostninger efter ny aftale med Vejle Kommune herom.
Arrangementer
Kasper Emil Nielsen har afløst Thomas Samuelsen som formand for Arrangementsudvalget – tak til Thomas
for indsatsen.
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Urafstemning
Stor tilslutning til vedtægtsændringsforslaget blandt de, som faktisk deltog i afstemningen. Desværre nåede
deltagelsen IKKE op på de 75% af VSF’s medlemmer.
Sekretariat
Problemet med de manglende ressourcer er nu løst. Sekretariatet har fået en fin besætning på alle
opgaver.
2. del af bestyrelsens beretning, supplerende bemærkninger fra udvalgene:
Sekretariatet (Stefan Lambæk)
Gennemgang af tabeller med
MEDLEMSUDVIKLING
UDVIKLINGEN i FANGSTER
GENUDSÆTNINGER/ C&R pr. medlem
Lodsejerudvalget (Arne Rasmussen)
Gennemgang af ændringer i lejet fiskevand (se Medlemsinfo).
Aflåst låge hindrer uønsket adgang til shelterne ved Ravning. Der er nu opstillet et muld-toilet på stedet.
Vandplejeudvalget (Brian Petrowski & Per H. Kristiansen)
Rohden/Ørum Å-systemet prioriteres højt i den kommende sæsons vandplejeindsatser.
Vinterens gydningstællinger tager et nyt on-line registreringssystem fra Vejle Kommune i brug.
Vandplejeudvalget kan bruge et par supplerende, gerne ungdommelige, kræfter til udvalgsarbejdet (3
ungdomsmedlemmer meldte sig straks på GF).
Denne sæsons skarv-reguleringer er allerede opstartet primo september. Vi har fortsat stærkt brug for, at
VSF-medlemmer rapporterer om skarv-aktivitet og -rastepladser til Per.
Sponsorudvalget (Ole Cederholm)
Efter ændret vinkling af henvendelser til mulige sponsorer, udvises der nu stor interesse for at bidrage,
særligt til konkrete og gerne lidt utraditionelle projekter. Udstilling på Vejle Kommunes ’Økolariet’ er under
planlægning – skal handle om VSF’s naturplejeindsats. ’Fruer med Fluer’ er en arbejdstitel for et kommende
nyt projekt. Opfordring til, at interesserede hustruer til medlemmer melder sig til projektet.
Tilgængelighedsudvalget (Tom Jensen)
Stor tilfredshed med tilgængeligheds-aftalen med Vejle Kommune. Den omhandler både grødeskæring og
klipning af kantbevoksning fra vandsiden. Nye spange langs åen er udført, andre under planlægning (fx i
’Lillesumpen’, er højt prioriteret). Haraldskær/Godset: Vejle Kommune laver forsøg med stop for
grødeskæring i de kommende år – nu bedst at fiske fra sydsiden med adgang via den nye bro. Nørager: I det
store sving er bredden primo oktober blevet forstærket og vandet derved flyttet over på ’egen’ side.
Opfordring til at melde sig som aktiv deltager, når tilgængelighedsarbejdet igen går i gang.
SVÅF - Sammenslutningen Vejle Å og Fjord (Erik Asmussen)
Sammenslutningen er i det forløbne år blevet udvidet med Vejle Amatørfiskerforening, altså fjordens
garnfiskere. Dialog med Vejle Kommunes organisationseksperter om foreningernes ’forretningskoncepter’,
herunder tilbud om støtte til udvikling af nye aktiviteter for øgning af medlemstilgangen. Den planlagte
Kabelbane (vandski uden motorbåd) giver stor bekymring for konsekvenserne af den valgte placering. SVÅF
overvejer at skrive en indsigelse mod projektet til politikerne i Vejle Kommune. Andre naturinteresser vil
støtte indsigelsen.
Skæludvalget (Carsten Maack)
Opfordring til, at flere skælprøver indsendes/afleveres, også gerne fra fisk lige over mindstemålet.
Klubhusudvalget (Niels Risak)
’Vi laver det, vi skal’.
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Kommentarer til bestyrelsens beretning:
- I lyset af de seneste 5-6 års tilbagegang i medlemstallet, er det særligt glædeligt, at der nu kan
meldes om en positiv udvikling i junior’afdelingen’.
- Ud fra medlemmernes alderssammensætning er faldet i antallet af senior-medlemmer forventeligt.
Det er et generelt samfundsproblem.
- Tilpasningen til de nye økonomiske vilkår er vigtigste aktivitet.
- Forsøg med nye udviklingsmuligheder og idéer (delvist fra det ’forliste’ idé-møde) afprøves nu hos
juniorer og ungdomsmedlemmer samt medtagelse i de videre drøftelser med Vejle kommune.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Regnskab
Erik Asmussen fremlagde tabellerne med regnskab og budget.
Kommentarer til regnskab og budget:
- Dagkortsalget er faldet lidt, formentlig på grund af den lange tørkeperiode midt i sæsonen.
- Regnskabet balancerer med 868.218 DKK.
- Bestyrelsens fremtidige mål med den næsten gennemførte stabilisering af driften er en fremtidig
nedsættelse af senior-kontingentet til maks. 1.000 DKK (ekskl. DSF), så foreningen bliver mere
konkurrencedygtig i kampen om nye medlemmer.
- Ikke hensigtsmæssigt at nedsætte kontingentet, bedre at skaffe mere fiskevand, som kan tiltrække
flere nye medlemmer.
- Hvad med hensættelse til jubilæumskontoen? Vejle Kommune har en støtteordning for lokale
foreningers jubilæer, men der kan først ansøges i selve jubilæumsåret. Foreningen planlægger at
hensætte midler til 100-års jubilæet.
Regnskabet for 2017-2018 blev godkendt.
Budgettet for 2018-2019 blev godkendt.

4. Indkomne forslag fra medlemmerne
4a. Michael Døssing havde fremsendt følgende forslag:
Med udgangspunkt i at skabe større fleksibilitet omkring fiskeri i vores åer, pålægges opfordres bestyrelsen
af generalforsamlingen at sikre at medlemmerne for den kommende sæson kan vælge mellem en fiske
sæson gældende fra 1. marts til 30. september eller 1. april til 31. oktober.
Fiskeriet fra 1. marts til 31. marts må kun udføres i Vejle å Zone 1 til Zone 5 samt Rohden å Zone 1 og Zone
2.
Bestyrelsen skal sikre at dette fremgår af regler for fiskeriet. Valget omkring sæson foretages på
hjemmesiden under sit medlems login, og printes herefter på fiskekortet.
Ordningen skal gælde i en forsøgsperiode på 2 år, hvorefter bestyrelsen evaluerer ordningen og indstiller til
generalforsamlingen om ordningen skal være permanent.
Motivation
At skabe en forening som er fleksibel og, hvor medlemskab kan tilpasses den enkeltes behov indenfor nogle
rimelige rammer må have høj prioritet. Forslaget omkring valg af sæson periode vil give lystfiskeren der
gerne fisker i forårsperioden efter "Grønlændere" mere fiskeri i Vejle Sportsfiskeforening. Ligeledes vil
lystfiskeren som gerne fisker i efterårs perioden stadig kunne få opfyldt deres behov. Vælger man den ene
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eller anden sæson vil summen være at belastningen af fiskevandet fordeles i henholdsvis marts og oktober
måned efter hvilken sæson man vælger.
Diskussionen omkring etikken ved det fiskeri i forårssæsonen hvor risikoen for skader på fiskene ved fangst
af nedfaldsfisk er stor skal måles op mod fiskeri efter store tunge gydemodne fisk og de skader de pådrages
ved genudsætning. Diskussionen vil aldrig udmunde i den rigtige løsning, men løsningen er i høj grad
afhængig af den enkelte lystfiskers omhu med håndtering af den fangede fisk.
Forslaget vil øge vores valgfrihed og du kan være med til et forsøg, hvor du giver dine lystfiskekammerater
nye muligheder, også selvom du ikke ønsker at ændre din sæson. Det er kammeratskab.
Bestyrelsen kunne umiddelbart ikke støtte forslaget.
Kommentarer til forslaget:
- Faldet i antallet af bækørreder skyldes de mange års fokus på vandrefisk.
- Negativt med forlængelse af den samlede fiskeperiode, vil øge belastningen på bestandene.
- Vil øge behovet for kontrol og passer ikke med den periode, der er aftalt med de fleste lodsejere via
flerårige kontrakter.
- Interne styringsværktøjer eksisterer allerede i foreningens administration.
- Nødvendigt fortsat at beskytte de store nedgængere, også af hensyn til den genetiske
sammensætning af bestanden.
Forslaget blev forkastet med den (rødt) markerede ændring.
4b. Denis Bubalo og Mathias Rieper havde fremsendt følgende forslag:
Generalforsamlingen pålægger opfordrer til bestyrelsen, at der arrangeres en årlig fiskekonkurrence i Vejle
Å.
Kommentarer til forslaget:
- Åben konkurrence vil kunne øge andre fiskeres kendskab til Vejle Å og dermed interessen for
medlemskab.
- Forslaget bør særligt vurderes ud fra hensyn til kontrakterne med de berørte VSF-lodsejere og
eventuelle forbehold heri.
- Arrangementet kan vel blot sidestilles med et koncentreret mersalg af dagkort?
- Arbejdsmængden ved planlægning, forberedelse og gennemførelse af et sådant arrangement kan
være af en størrelse, som langt overstiger bestyrelsens ressourcer.
- Eventuelt bør konkurrencen begrænses aldersmæssigt til juniorfiskere?
Forslaget blev vedtaget med de (rødt) markerede ændringer.

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
Forslag til vedtægtsændringer vedr. § 4 Bestyrelsen:
5a. Forslag 1
§ 4 stk. 1
Nuværende ordlyd
Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer
bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster. Desuden
nedsættes et forretningsudvalg, hvor formand og næstformand er fødte medlemmer. Bestyrelsen
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fastsætter forretningsorden for bestyrelse og forretningsudvalg. Bestyrelsen beslutter også, hvem der skal
have prokura til at administrere foreningens bankkonti. Foreningen tegnes af formanden eller
næstformanden eller kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten
til udvalgsformænd for så vidt angår dispositioner, der vedrører det pågældende udvalg.
Fremtidig ordlyd
Til bestyrelsen vælges 9 medlemmer. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer
bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær samt øvrige relevante poster.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. Bestyrelsen beslutter også, hvem der skal have prokura
til at administrere foreningens bankkonti. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden eller
kassereren og to bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan uddelegere tegningsretten til udvalgsformænd
for så vidt angår dispositioner, der vedrører det pågældende udvalg.
Motivation
Der er i VSF ikke behov for et forretningsudvalg. Beslutninger om den daglige drift varetages på
bestyrelsesmøder. Presserende spørgsmål afklares telefonisk eller pr. e-mail blandt de i vedtægterne
definerede tegningsberettigede personer.
Hvis forslag 1 vedtages vil dette påvirke § 4 stk. 2 således:
Nuværende ordlyd
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver ordinær generalforsamling er skiftevis 6 og 5
bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode,
vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i
den fratrædendes valgperiode.
Fremtidig ordlyd
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode. På hver ordinær generalforsamling er skiftevis 5 og 4
bestyrelsesmedlemmer på valg. Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i det 1. år af sin valgperiode,
vælges en afløser på første generalforsamling efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i
den fratrædendes valgperiode.
Forslaget blev vedtaget.
5b. Forslag 2
§ 4 stk. 3
Nuværende ordlyd
Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 suppleant. På hver ordinær generalforsamling vælges
skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant, og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.
Fremtidig ordlyd
Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter. På hver ordinær generalforsamling vælges 1 bilagskontrollant.
Valgperioden er 2 år.

Kommentarer til forslaget:
Ingen
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Forslaget blev vedtaget uden ændringer.
5c. Forslag 3
§ 4 stk. 4
Nuværende ordlyd
Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor indenfor en afstand af 15 km fra Vejle
Rådhus. Denne bestemmelse kan kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor.
Fremtidig ordlyd
Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor indenfor en afstand af 40 km fra Vejle
Rådhus. Denne bestemmelse kan kun ændres, hvis ¾ af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer
herfor.
Motivation
Det har været et længe næret ønske fra en bredere kreds af medlemmer – ofte udtrykt gennem debatter
på de senere års generalforsamlinger – at kunne udvide eller fjerne den geografiske grænse for kandidater
til valg til VSF’s bestyrelse. En umiddelbar hindring har imidlertid været kravet om, at ¾ af samtlige VSFmedlemmer skal stemme for ændringen. Derfor kan ændringen ikke gennemføres udelukkende på en
generalforsamling men skal bekræftes ved en efterfølgende urafstemning. En vedtagelse af forslaget vil
’kun’ være grundlaget for snarlig iværksættelse af urafstemningen. Såfremt det krævede flertal af
medlemmer stemmer JA til forslaget, kan det allerede få effekt på kandidatlisten til næste års
generalforsamling.
Kommentarer til forslaget:
- Den ændrede formulering af teksten fra ’3/4 af medlemmerne’ til ’3/4 af de fremmødte på
generalforsamlingen’ var ikke medtaget i forslaget fra sidste års generalforsamling og har derfor
heller ikke været fremlagt på den første urafstemning. Måske er mange medlemmer slet ikke
opmærksomme på, at der nu fremlægges en således yderligere ændret tekst (?).
Forslaget blev vedtaget uden ændringer.

6. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog, at kontingentsatserne blev fastholdt på de for 2018-sæsonen gældende beløb.
Det vil altså sige, at den sædvanlige indeksregulering ikke foretages.
Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse
Tom Jensen, Ole Damsgaard og Joe Ejlertsen ønskede ikke genvalg og udtrådte af bestyrelsen.
Torben Flyvholm, Erik Asmussen og Finn Jensen genopstillede. Bestyrelsen foreslog desuden nyvalg til
Søren Stjernholm.
Som konsekvens af den foregående vedtagelse af forslaget om reduktion i antallet af
bestyrelsesmedlemmer fra 11 til 9, var det ikke nødvendigt at foreslå yderligere kandidater.
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Torben Flyvholm, Eriks Asmussen, Finn Jensen og Søren Stjernholm blev valgt.
På et efterfølgende møde har bestyrelsen konstitueret sig med
Torben Flyvholm som formand, Søren Stjernholm som næstformand, Erik Asmussen som kasserer og Ole
Cederholm som sekretær.

8. Valg af bilagskontrollant
Gunnar Lund ønskede ikke genvalg.
Henrik Hauge Jacobsen blev af bestyrelsen foreslået som ny bilagskontrollant.
Henrik Hauge Jacobsen blev valgt.

9. Eventuelt
Kommentarer:
- Besparelser bør benyttes til flere aktiviteter i stedet for kontingentnedsættelser (f.eks.
arrangementsudvalget).
- Arrangementsudvalget gør et godt stykke arbejde.
- Ændring af særregler for Nørager, tilbagevenden til dato-ordningen bør overvejes.
- Samme princip bør overvejes for Knabberup-stykket.
- Problemet med trafik-belastningen til og fra Nørager kunne evt. løses ved at nedlægge P-pladsen
for enden af Kærbølling Skovvej og i stedet henvise til de offentlige parkeringsmuligheder ved DSF i
Vingsted og NST-pladsen ved Naturstien.
- VSF-lejemål ved andre å-systemer?
- Stykke ved Omme Å (ved Farre) haves allerede og byder faktisk allerede nu på mulighed for laks.
Når Juellingsholm-spærringen engang sløjfes, taler vi om et reelt lakse-vand.
- Hvis senior-kontingentet fastholdes på de ca. 1500 DKK, vil mere fiskevand være nødvendigt, både i
Vejle Å og fx ved Karup og Skjern.
- Gels Å – trods dengang allerede laksevand – blev faktisk kun benyttet af en håndfuld VSFmedlemmer.
- Skjern Å forsøgt i mange år, tænk blot på perioden sammen med ’1926’ ved Skarrild. Skjern Å er
dog stadig i bestyrelsens fokus.
- VSF skal fortsat handle om Vejle Å og nærområdets øvrige vandløb og søer.
Generalforsamlingen afsluttedes - som traditionen byder – med ’Suset fra Vejle Å’.
Denne gang i sikker forvisning om, at også Leo Mikkelsen kunne høre det. Æret være Leos minde.
Referent: Per Holbæk Kristiansen
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