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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 

 
 
 
 
 

Bestyrelsen 

 

Formand 

Torben Flyvholm  

 

Næstformand 

Søren Stjernholm Jensen  

 

Kasserer 

Erik K. Asmussen 

 

Sekretær 

Finn Jensen 

 

Søren Søndergård  

Arne Rasmussen  

Stefan Lambæk  

Ole Cederholm  

 
 

(Liste over udvalg og udvalgsmedlemmer ses side 9) 

 

 

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 

94. ordinære generalforsamling 

Torsdag den 21. november 2019  

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 bilagskontrollant 
 

9. Eventuelt 
 
 
Ad 5. Indkomne forslag fra bestyrelsen 
 
Forslag til vedtægtsændringer: 
 
Vedtægtsændringer ses af bilag 1. 
 
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 VSF-medlemmer skal stemme for ændringen. 
 
Endvidere er vi blevet mødt med krav fra kommunen om at bringe 
vedtægterne i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, hvis vi 
fortsat skal være berettiget til at modtage tilskud. 
 
Det har gjort det nødvendigt at lave en fuldstændig revision of vores 
vedtægter. 
 
Vedtages disse ændringer vil vi fortsat være berettiget til tilskud 
ifølge folkeoplysningsloven. Vedtages de ikke, vil kommunen ikke 
længere kunne yde tilskud til os. 

 

 

 

Ad 7. Valg til bestyrelsen 
På valg er: 

Arne Rasmussen (genopstiller) 

Stefan Lambæk (genopstiller) 

Følgende bestyrelsesmedlemmer træder af: 

Torben Flyvholm 

Finn Jensen 

Ole Cederholm 

Søren Stjernholm 

Søren Søndergaard 

Kim Iburg 

Bestyrelsen foreslår nyvalg til:  

Tom Jensen 

Anders Christian Rasmussen 

Niels Risak 

Henrik Kokholm Skøtt 

Heinrich Petrowski 

Lars Nørgaard 

 
Præsentation af kandidater til nyvalg: 

Heinrich Petrowski 

 Jeg hedder Heinrich Petrowski er 61 år 
gammel, arbejder som anlægsgartner, 
og bor i Jelling 
Da jeg før har arbejdet i bestyrelsen for 
vsf og kontrollen, og har hørt lidt fra 
min bror Brian om at der mangler folk, 
kan jeg give en hånd med. 

 

 

 

Henrik Kokholm Skøtt 

Jeg er 53 år og arbejder som 
Lokomotivfører ved DSB. Jeg fisker 
gerne alle steder i Vejle å, både med 
flue, orm og wobler. Jeg binder mine 
egne fluer til fiskeriet i vores fantastiske 
fiskevande og nyder stilheden og gerne 
en stor fisk på krogen. Udover fiskeriet i 
Åerne, er jeg passioneret Pighvar fisker 
på Vestkysten, Laksefisker i de Vest 
vendte vandløb, og nyder desuden at 

tage dykkerdragt, snorklen og en maske på og dykke efter hummer i 
Limfjorden, eller efter fladfisk i Langelandsbæltet. Jeg har i flere år 
været en del af arrangementsudvalget i VSF, og jeg lægger stor vægt 
på den sociale del af arbejdet i foreningen. Jeg vil gerne arbejde for 
stor venlig og åbenhed i foreningen. Jeg elsker den gode historie om 
oplevelsen, derudefra hvor der er højt til loftet, og er altid klar på en 
hyggesnak, og en kop kaffe, uanset om det er tips til fiskeriet, fluer 
til kysten eller om hvordan vejret bliver i morgen. 
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Lars Nørgaard 

Jeg hedder Lars Nørgaard og har været 
medlem af Vejle Sports Fiskerforening i 
cirka 15 år. 
Jeg fisker med flue og har gjort det 
siden jeg var 16 år. 
Jeg er 47 år og har været selvstændig 
bager i 20 år. 
 I dag driver jeg Hjertebageriet på 
Uhrhøj i Vejle sammen med min kone. 

 
Jeg vil gerne stille op til bestyrelsen, da jeg gerne vil arbejde for at 
forbedre forholdene for medlemmerne i VFS - og jeg har også lidt 
ideer til bedre forhold - blandt andet: 

- Kantskæring 
Der har været meget snak om kantskæring. 
Mit forslag er, at der skal laves to faste weekender om 
året hvor kanterne bliver skåret af medlemmerne. Det er 
et fælles projekt og i alles interesse. 

- Problemer ved godset. 
Bestyrelsen skal arbejde med at finde en løsning, så vi 
kan få spredt fiskeriet noget mere over åen ved godset. 
Det kunne eventuelt være flere gå-broer. 

 

Ad 8: Valg af bilagskontrollant. 

På valg er: Søren Østergaard (genopstiller) 

 

 

Orientering fra formanden 
 

Fiskeriet  

Så vidt det umiddelbart kan vurderes, har fiskesæsonen været på 

niveau med de sidste foregående år. 

Fisketrykket på de nederste strækninger har fyldt meget. Årsagen til 

dette kan nok tilskrives, at mange mener, Vejle Kommune burde 

have klippet grøde noget mere, end tilfældet har været. 

Økonomi  

Tilbagegangen i antallet af medlemmer er på 40 i forhold til sidste 

år. Igen i år kan vi meddele, at foreningen har en glimrende 

økonomi. 

For det første ser det ud til, at driftsregnskabet balancerer med de 

kontingentindtægter, der kommer ind – og det skyldes i høj grad 

endnu engang tilbageholdenhed på udgiftssiden. Vores reduktion på 

omkostningssiden har båret frugt, så igen i år kan vi præsentere et 

overskud på den samlede drift. 

Juniorafdelingen  

I år har juniorafdelingen fået stor hjælp af Jørgen Vind og Victor 

Larsen. Der har gennem sæsonen været livlig aktivitet. 

Der er gennem sæsonen kommet nye medlemmer i denne 

aldersgruppe, hvilket er særdeles positiv, trods en nettotilbagegang 

fra 34 til 28 medlemmer. 

Tilgængelighed  

Der har igen i år overalt i foreningen været stort fokus på 

tilgængelighed til fiskevandet, og problematikken har igen været 

delt i to. Dels tilgængelighed i forhold til bredvegetationen og 

sumpede områder, dels voldsom stor og udbredt grødevækst i selve 

åen, hvor grøden ikke længere bliver slået som ønskeligt. 

Vores aftale med Vejle Kommunes om, at de i forbindelse med 

klipning af grøde samtidig skulle klippe brinker fra vandsiden holdt 

ikke helt stik. Vi har været nødsaget til selv at forestå klipning af 

kanter - blandt andet på godset. 

Byggeriet af spange er fortsat. Vi håber på, vi inden for en 

overskuelig tid kan få bygget spange alle relevante steder, hvor 

behovet er der. 

Vandpleje  

Der er for 2020 planlagt forskellige aktiviteter i udvalget. 

Klubhuset  

Igen i år har vi været udsat for særdeles store regnmængder. Dette 

har endnu engang resulteret i oversvømmelse af klubhuset, som 

derfor i skrivende stund gennemgår en mindre renovering. Der 

lægges bl.a. ny gulvbelægning. 

Generelt 

Vores nye hjemmeside, som vi påbegyndte i slutningen af 2019 er 

fuldt oppe at køre. Siden har mange besøgende og får generel ros 

for design og brugervenlighed. 

På de sociale medier er vi særdeles aktive på henholdsvis Instagram 

og Facebook. På vores Facebook har vi oprettet et Forum, hvor der 

henover sæsonen har været livlig aktivitet. I perioder har manglen 

på klipning af grøde fyldt rigtig meget, hvilket vi i bestyrelsen har 

fuld forståelse for. 

I de pågældende ”tråde” kunne vi samtidig konstatere, at 

sprogbruget ikke altid foregik i en sober tone, hvilket resulterede i, 

at enkeltpersoner fik en kortere karantæne fra brugen af Forum. 

Der blev i samme ”tråde” udtrykt stor kritik at både Vejle Å, Vejle 

Sportsfiskerforening og bestyrelsens arbejde generelt. I samme 

forbindelse blev bestyrelsesmedlemmer ”angrebet” på deres 

personlige Facebook, hvilket er helt utilstedeligt. Resultatet heraf er 

bl.a., at flere bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker at fortsætte det 

store og i perioder særdeles tidskrævende arbejde, de har lagt for 

dagen. 

Disse episoder har derfor medført, at to personer er blevet 

ekskluderet som medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening. I samme 

forbindelse bliver Vejle Kommune opmærksom på, at vore 

vedtægter ikke lever op til kravene til Folkeoplysningsloven, som vi 

som forening hører under. Denne lov fastlægger bl.a. diverse tilskud 

til klubhusfaciliteter, børne- og ungdomsarbejde m.m., så for ikke at 

miste disse har vi hen over efteråret og i samarbejde med Vejle 

Kommune arbejdet med at udarbejde forslag til diverse 

vedtægtsændringer, som derfor foreslås på generalforsamlingen 

2019. 

Vedtagelsen af disse ændringer er derfor særdeles vigtig, såfremt vi 

fortsat vil beholde klubhus samt diverse økonomiske tilskud. 

Tak  

En tak til bestyrelse, udvalg, samarbejdspartnere, sponsorer og alle 

jer medlemmer, der har bidraget til endnu et fint år for Vejle 

Sportsfiskerforening. 

Torben Flyvholm 

Formand 



Medlemsinfo efterår 2019 Side 5  

 

 
Supplerende orientering fra 

udvalgene 

Orientering fra VSF sekretariatet 
Den nye hjemmeside er etableret og Facebook såvel som Instagram 

er blevet en del af dagligdagen. 

En hjemmeside bliver naturligvis aldrig færdig, der kan altid skrives 

og rettes til. Facebook forum kræver også konstant opmærksomhed 

for at sikre at indlæggene lever op til VSFs formål. Det har krævet en 

del ressourcer idet forløbne år, og vi vil også afsætte den fornødne 

tid til det i det kommende år. 

Også i sekretariatet er der frafald pga. personlig hetz, der har været 

kørt. Som nævnt i formandens beretning er der taget hånd om disse 

problemer, men det har afstedkommet, at der i dag mangler 

ressourcer i sekretariatet, som nu består af Stefan Lambæk, Erik 

Asmussen og Jens Kristensen. 

 

Fangstrapporter 2019 – foreløbig 

Målt på antal fangede havørred har 2019 været et fantastisk år i 

VSF. Der er fanget næste 1100 havørred. Det er betydeligt flere end 

sidste og forrige år – faktisk 60% flere end i 2018 og vi skal tilbage til 

det store år 2015 før der er fanget flere. 

 

 

 2019 

til dato 

2018 

til dato 

 Antal 

fanget/ 

hjemtaget 

Antal fanget/ 

hjemtaget 

Havørred 1093/699 683/425 

Regnbue 74/72 68/68 

Laks 8/7 8/8 

Bækørred 20/3 12/5 

Gedde 3/2 4/0 

 

Endelig fangstrapport vil blive lagt på hjemmesiden i slutningen af 

november 2018. 

Medlemsstatus  

Pr. 1. november 2019 har foreningen i alt 573 (613) medlemmer, 

som er fordelt på følgende kategorier: 

 2019 2018 

Seniorer 367 398 

 
Pensionister 118 141 

  
Ungdom 24 18 

Juniorer 28 34 

Minifiskere  7 7 

At tallene ovenfor ikke summerer til det samlede tal skyldes, at der 

er nogle få andre grupper. 

Som det ses af tallene har der i år været en tilbagegang på 40 

medlemmer fra 613 sidste år til 573 i år. 

Stefan Lambæk 

 

Lodsejerudvalget 

Ændring i fiskevandet: 

Vor tidligere lodsejer Keld Lynge Madsen, Skibetvej 120 i Skibet, har 

solgt sin ejendom. Derved har vi i 2019 mistet hans stykke af ialt 380 

m på sydsiden af Vejle å zone 3. De nye ejere har meddelt os, at de 

ikke ønsker at leje fiskeriet ud, hvorfor der fra i år ikke længere er 

adgang for vore medlemmer til stykket. 

Der er netop indgået aftale om en ny 5 årig kontrakt med Henrik 

Nørager på nordsiden af Vejle å på zone 6.. 

Arne Rasmussen 

 

Økonomi 
Vi har fortsat arbejdet med at strømline økonomien i foreningen. 

 

Vi har gennem en længere periode lidt af et faldende medlemstal, 

og denne tendens er stadig ikke helt vendt endnu. Vi arbejder dog 

på flere forskellige tiltag, der forhåbentlig vil være med til at skabe 

en positiv udvikling.  

 

De iværksatte tiltag, herunder årets vellykkede fiskekonkurrence, 

har foreløbig resulteret i, at det godkendte budgetterede underskud 

på ca. 52.000 kr. er vendt til et overskud på ca. 90.000 kr., hvilket vi 

finder særdeles tilfredsstillende. 

 

Foreningen kan om få år fejre sit 100 års jubilæum. Uden at kende 

indholdet til aktiviteterne i forbindelse med jubilæet, så forventes 

det at koste en del penge. Bestyrelsen finder det derfor relevant, 

allerede nu at påbegynde en opsparing til denne store begivenhed. 

Forslag hertil bliver fremsat på den kommende generalforsamling 

(under budget). 

 

Erik Asmussen 
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Presse, PR- & Sponsorudvalg 
Medierne har i det forløbne år taget godt imod Vejle 

Sportsfiskerforenings nyhedsformidling som gentagne gange har 

fyldt godt i de lokale medier - hvor selv forsiden har været taget i 

brug.  

 

Dette har været et af målene i en længe manglet synliggørelse af 

VSF - og disse mål blev mere end opfyldt i året der langsomt går på 

hæld. 

En anden nyhed finder vi på på PR-siden, hvor VSF’s nye logo er med 

til at tegne billedet af Vejle Sportsfiskerforening som et friskt og 

moderne bud på en Sportsfiskerforening anno 2020.   

På sponsorsiden har vi i det forløbne år rettet henvendelse til 2 

mulige sponsorer. 

Jelling Musikfestival sendte vi en ansøgning i håbet om at modtage 

støtte til indkøb af 1 stk. Gopro kamera  - og det med succes. 

Det var bestemt ikke første gang, at festivalen valgte at støtte Vejle 

Sportsfiskerforening og denne gang fik vi tildelt 5.000,- kr til det 

søgte formål. 

Det smarte lille kamera, som mange af landets sportsfiskere har 

taget til sig, er indkøbt og kan lånes hvis du gerne vil bidrage med 

oplevelser og optagelser fra VSF’s fiskevand på vores nye 

hjemmeside. 

Til Friluftsrådet blev der også stykket en større ansøgning sammen, 

og her var målet at søge økonomisk støtte til opstart af VSF’s nye 

afdeling “fruer med fluer” 

I vores ansøgningen søgte vi tilskud til opstartsfasens mange 

udgifter som eksempelvis avisannoncer og indkøb af demo/lånegrej 

til de nye potentielle kvindelige medlemmer. Vi anslog disse 

omkostninger til ca. 48.000,- og Friluftsrådet bevilgede os 50% af 

disse startomkostninger. 

I bevillingsbrevet til VSF skrev Friluftrådet blandt andet: 

“Der er i bevillingen lagt særlig vægt på følgende forhold i projektet: 

Projektet kan inspirere andre klubber til tilsvarende at gøre en 

målrettet indsats for at introducere lystfiskeri for kvinder.” 

Grundet manglende ressourcer har vi desværre måtte sætte ”fruer 

med fluer” på standby, men kender du en dygtig kvindelig 

sportsfisker som også er en god leder, en god formidler og en 

samlende person, som vil tage denne opgave på sig - så giv 

bestyrelsen et praj. 

Ole Cederholm 

 

Tilgængelighedsudvalget 

Der har i denne sæson været store udfordringer med 

tilgængeligheden på vores fiskevand på Haraldskær Gods. 

Den manglende grødeskæring på stykket har bevirket at 

vandstanden over det meste af sæsonen har været ekstrem høj, så 

tilgængeligheden langs åen har været utrolig dårlig. 

Derfor har der ikke været stor prioritet på kantbeskæringen, da det 

meste af stykket hen over sommeren alligevel næsten har været 

ufiskbart, på grund at den store grødemængde. 

Tilgængeligheden har været rimelig på sydsiden, og kanterne blev 

klippet til fiskekonkurrencen. 

Efter stort pres fra brugere/erhverv blev der sidst på sæsonen slået 

grøde på stykket, og vi vil arbejde på at grødeskæringen fortsættes 

også næste år, så dette herlige fiskevand igen kan befærdes, uden 

fare for liv og lemmer... 

Vi vil i tæt dialog med kommunen gøre alt for at vi  til næste sæson i 

det mindste får en nænsom grødeskæring, så vi igen kan få spredt 

fiskeriet og gøre tilgængeligheden bedre. 

 

 

Spangene på Knabberup fungerer godt, men den ekstreme mængde 

vand, og dermed høj vandstand i åen, har forårsaget flere skader, 

som vil blive udbedret, når vandet forhåbentlig snart kommer ned 

på normal igen. 

Der vil hen over vinter/forår også blive udlagt en spang fra 

vandindtaget til søen på Knabberup ned til stryget. 

 

 

Når aftalerne med kommunen omkring grødeskæring er på plads, vil 

der blive rundsendt datoer for 2 - 3 arbejdsdage, og her har jeg da 

den forventning at der melder sig nogle frivillige til at hjælpe med 

kantbeskæringen... 

Der har på forhånd været stor opbakning til at deltage, men når der 

er brug for et par ekstra hænder, så er der lidt langt mellem 

tilmeldingerne 

  

Tom Jensen 

 

SVÅF (Samarbejdsforeningerne ved Vejle Å og fjord) 

1: I årets løb har SVÅF gjort indsigelse mod en af kommunen 

planlagt kabelbane i Vejle inderfjord. Indsigelsen er fulgt op af flere 

rigtig gode artikler i Vejle Amts Folkeblad og som også omhandlede 

fjordens generelt meget dårlige tilstand.  

 

Som opfølgning på foranstående så valgte SVÅF endvidere at være 

repræsenteret ved årets folkemøde i Vejle. Der var vi tildelt en 

meget fin stand, hvor der var plads til diverse materialer herunder 

visning af video (bl.a. undervandsfilm, som viste hvor dårligt fjorden 

har det). Det er vores aktuelle vurdering, at kabelbanen ikke ligger 

øverst i bunken af umiddelbart opstartende projekter. 

 

Vejle Amatørfiskerforening fortsætter et tidligere omtalte arbejde 

med et projekt til fremme af muslingebestanden i Vejle fjord.  

Netop i disse dage er man i fuld gang med udlægning af muslinger 

fra nettene, hvor de har vokset siden maj måned.   

Projektet understøttes i øvrigt rent fagligt af rådgivere hos DTU 

Aqua og Syddansk Universitet samt Vejle kommune. 

Udviklingen ser spændende ud og vil blive fulgt nøje. 

 

2:  Status for skarvreguleringen. 

 

I alt reguleret 47 skarv, hvilket er 14 mere end sidste år.  

Der er igen indhentet de nødvendige tilladelser til brug for det 

kommende år. Arbejdet fortsætter således uændret, hvorfor det 

også fremover er meget vigtigt, at alle medlemmer giver en melding 

hvis der observeres ”skarv-rastepladser” langs vore vandløb. VSFs 

ansvarlige på området er Per Holbæk Kristiansen, og som i realiteten 

udfører arbejdet på vegne af alle foreninger. 
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3: VSFs dialogrække med Vejle kommune 

 

Vejle kommune har tidligere tilbudt at indgå i et samarbejde om 

yderligere udvikling af vores ”virksomhedskoncept” med henblik på 

nye aktiviteter/ideer til fremme af medlemstal og dermed 

forventeligt også foreningernes økonomi, men også til promovering 

og dybere forankring i lokalsamfundet. 

  

Det første møde vil finde sted d. 29. oktober og har form af en 

workshop. De øvrige foreninger i SVÅF er ligeledes inviteret. 

 

Erik Asmussen 

 

Klub 60+ 
60+sæsonen åbner mandag d. 4. november 2019. 

Alle " ældre medlemmer " er velkomne hver mandag fra kl. 9:00 til 

kl. 12:00. 

Kaffe og en øl eller vand er gratis, men adgangsprisen er kr. 25,00. 

 

Jørgen Asger Nielsen 

 

 

Skæludvalget 
Om arbejdet: vi er færdige med aflæsninger fra fisk fanget i 2018!! 

Vi har indtil nu ca. 70 skælprøver fra 2019 – og vi går i gang med at 

aflæse hen over vinteren 

Og vi fortsætter med at indsamle skæl i 2020 sæsonen og håber på 

at få rigtigt mange skælprøver. Vi har stadig et mål der siger 100 

skælprøver. Hjælp os med at nå dette mål! Indsend skælprøver fra 

dine hjemtagne fisk! 

Husk, at man godt kan tage en skælprøve af en fisk, man har haft 

liggende frossen. Tag skælprøven når fisken tøs op. Skælprøver af 

tilberedte fisk (Stege, grille, ryge etc.) kan ikke bruges. 

Vi opfordrer til, at man tager et par poser fra en af kasserne, der er 

opstillet: ved klubhuset, ved Zone 2, , ved Nørager og ved Tørskind. 

Desuden findes en kasse v. Rhoden. 

Man afleverer sin skælprøve(r) samme sted. 

Skælprøven er ganske enkel: skrab skæl i området lige under 

rygfinne og over sidelinjen. Tag hellere for meget end for lidt. Det 

hjælper os, hvis man lige skraber slimen af først, inden prøven tages.  

Man kan ikke gøre noget forkert! I de 4 år vi har set på skælprøver, 

har vi kun oplevet 1 tilfælde, hvor prøven ikke duede – og det 

grundet et lille antal skæl, der desværre ikke kunne aflæses.  

Afleverer man en skælprøve, sender vi en mail med besked om 

resultaterne og et billede af analysen. Hvis der i læsende stund ikke 

er modtaget mail med resultater og billeder for fisk – så spørg os via 

mail eller telefon – der kan ske fejl. HUSK at checke jeres 

mailadresse i medlemsinfo og se evt. i spamfilter (Uønsket mail).  

Man får besked om fisken, alder, år i ferskvand og saltvand, hvor 

meget fisken er vokset m.m. 

I løbet af vinteren 2019 har vi databehandlet 2018 fiskene – og 

kommer i PowerPointen på generalforsamlingen med data fra disse 

undersøgelser.  

Senere kan vi formentlig komme med mere kvalificerede bud 

på ”vore havørreder”, når vi får databehandlet alle årene. 

Resultaterne fra 2018 fiskene gentager fund fra tidligere år. Og det 

er positivt, at vi har resultater, der ”holder”. Vi arbejder videre på at 

forbedre og trække flere data – for at blive klogere. Vi vil gerne 

fortsætte, så vi har data fra 10 år skælprøver  

Her er ”årets hovedresultater”: 

✓ Tilvæksten i saltvand er stadig fin. 

✓ De fleste fisk lever 2 år i ferskvand inden de smoltificerer. 

✓ Den typiske ”Vejle Å fisk” er 1½ år i saltvand inden den 

vandrer op på 1. gydevandring. Længden varierer fra 40 – 

62 cm! 

✓ De fleste fisk på 65 cm eller derover er fisk, der har været 

2½ år i saltvand. 

✓ At den største tilvækst i 2018 var på ikke mindre end 31,3 

cm (2017: 34,5 cm). 

✓ På negativ siden må vi konstatere, at der er meget, 

meget få 2. gangs- ELLER 3. gangsgydere. Kun 5 ud af 59 

fisk er 2. – eller 3. gangsgydere 8 %. I 2017 var andelen 

lidt lavere 5% 

Om skæludvalget 

Er der nogle, der er interesserede i at deltage i arbejdet i udvalget – 

til fotografering og aflæsning specielt. Eller databehandling – meget 

gerne.  

Henvendelse til Carsten Maack eller et af de andre medlemmer af 

udvalget 

Og husk: tag en lykkepose med til dine fisketure i 2020. Kasser 

findes ved klubhuset, ved zone 1, ved Tørskind, ved Nørager og ved 

Rhoden Å og kasserne er opstillet allerede fra april måned 

Og aflever posen når du lige kommer forbi en kasse. 

Skæludvalget: 

Arne Rasmussen, Klaus Balleby, Lars Kristian Holst, Per Palm, 

Flemming Maack og Carsten Maack.  

Arbejdsfordeling: 

Arne Rasmussen – bestyrelseskontakt 

Klaus Balleby: medbedømmer og vidensbank 

Lars Kristian Holst: fotograf, skælaflæser, databehandling 

Per Palm: indsamling af poser fra fangststederne., vedligehold af 

kasser og opsætning m.m. 

Flemming Maack: indsamling af skælposer fra kasserne, rensning og 

sortering af skæl. 

Carsten Maack: indkalder, foto og aflæsning af skæl, databehandler, 

kontakt til Jens Ole Frier (emeritus fra Ålborg Universitet – 

Danmarks skælmand nr. 1) (carsten@vsf-vejle.dk )  

Tilforordnede: Stefan Lambeck og Henrik Hauge – udsendelse af 

mails, udformning af regneark mm.  

På skæludvalgets vegne 

Carsten Maack 
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Arrangementsudvalget 
Der var positive tilbagemeldinger på sidste vinters program i 

klubhuset, og det er rigtig rart at høre. Så vi forsøger at fortsætte de 

positive takter, og har rigtig mange spændende ting i støbeskeen til 

denne vinter. Så i kan godt begynde at glæde jer allerede nu !  

Jeg kan også allerede nu røbe, at vi på opfordring og ønske fra 

mange medlemmer har arrangeret flue kastekursus med en meget 

dygtig instruktør ved Vejle Å i det nye år. Tilmelding bliver efter først 

til mølle princip, så interesserede må holde øje på hjemmesiden 

eller facebook og Instagram.  

I skrivende stund er der desværre vandskade i klubhuset, hvilket 

udsætter opstarten af arrangementer en lille smule.  

I maj afholdte vi Lystfiskeriets Dag som blev en kæmpe stor succes 

med omkring 150 besøgende, hvor der plejer at komme 10-20 

personer. Så det var svært at få armene ned efter denne dejlige dag 

ved klubhuset og åen, og der kom også nye medlemmer af 

foreningen denne dag.    

I sommer tog vi en beslutning om at arrangere fiskekonkurrence i 

Vejle Å i september - på trods af den korte tidshorisont. Det var en 

spændende, udfordrende og meget tidskrævende opgave, som jeg 

gerne vil takke alle frivillige og medlemmer af udvalget for at yde en 

kæmpe stor indsats i forbindelse med. Vi havde også arrangeret en 

sommerfest, som desværre måtte aflyses pga. manglende 

tilmelding. 

Da alt omkring afholdelse af fiskekonkurrencen var timet og 

tilrettelagt var der lige det problem, at der var meget få 

tilmeldinger. Det gav nervøse stunder i udvalget, men heldigvis var 

der næsten 70 tilmeldinger da konkurrencen startede. Hvilket vi er 

yderst tilfredse med i forhold til den korte tidsfrist samt at det er 

første gang konkurrencen afholdes. 

Weekenden forløb intet mindre end fantastisk med rigtig god 

stemning iblandt alle deltagere, og der blev hygget og fisket 

igennem. Der blev ikke fanget så mange fisk denne weekend, hvilket 

nok kan tilskrives den meget høje vandstand for der var mange fisk i 

åen. Vinderfisken var en rigtig flot fisk på omkring 4 kg.  

 

Jeg vil sige stor tak til vores meget gavmilde sponsorer for uden jer 

var der ingen konkurrence. Der var overskydende præmier efter 

konkurrencen, og disse vil løbende blive brugt til glæde for 

medlemmerne i VSF. Udover den positive stemning til 

konkurrencen, så var der et overskud til foreningen på over kr. 

10.000,- og vi har fået flere nye medlemmer efter de har haft en 

positiv oplevelse ved konkurrencen. Så det er jo bare fantastisk, og 

jeg tror konkurrencen er kommet for at blive !     

Til sidst skal der lyde en kæmpe stor tak til vores tidligere formand 

Kasper Emil Nielsen og medlemmerne af udvalget for den kæmpe 

indsats de alle har lavet for medlemmernes skyld. 

Søren Lauridsen 

Juniorafdelingen  

Juniorafdelingen har i år fået flere medlemmer, og et par stykker er 

kommet til. Flere er begyndt at få nye fiskemakkere, og her det 

tydeligt, at det er jævnaldrende, som især er begyndt at fiske med 

hinanden. Mange junior har igen i år fanget havørreder i Vejle å, og 

det har været en fornøjelse, at være med til at opleve. 

Kendetegnende ved dette år er at især, at forholdet mellem 

ungdomsafdelingen og juniorafdelingen er blevet bedre. Disse to 

afdelinger har i år været gode til at gøre hinanden gode, og 

medlemmer fra afdelingerne, har været gode til at hjælpe hinanden 

ved fiskevandet. Hen over sommeren har junior været gode til at 

møde op til fiske aktiviteter. Det triste som kan konstateres, er at vi i 

juniorafdelingen mangler flere hænder. De ældre unge som især er 

de bærende kræfter for afdelingen, har haft deres skole at fokusere 

på. Det får en trist konsekvens, fordi det betyder at planlægningen 

af aktiviteter over hele året ikke har været gode nok, da de ikke har 

været til stede. Derfor er det vigtigt at vide at hvis 2020, skal blive 

bedre skal der flere hænder til i juniorafdelingen. Forslaget er fra 

Juniorafdelingen, at man spørger foreningen som helhed, om der er 

nogle der kunne hjælpe. Da forholdet mellem ungdomsafdelingen 

har været så godt, så synes juniorafdelingen, at det kunne være 

fedt, hvis nogle der oppefra kunne træde til. Derudover skal det 

også fremgå tydeligere, hvilke aktiviteter juniorafdelingen har, og 

her tænkes der på hjemmesiden, således at nye medlemmer er 

bevidste om hvornår der foregår hvad. Til slut ønsker vi fra 

juniorafdelingen, at forholdet juniorafdelingen og resten af 

foreningen at det bliver bedre. Her tænker vi på flere aktiviteter for 

hele foreningen såkaldte ryste-sammen ture.  

 

Jørgen Vind 
 

Vandplejeudvalg 

- December/ januar gydebanketælling  

- Februar møder med Hedensted og vejle kommuner  

- Marts projektering af gydebanke projekt i smedebækken 

tilløb til Rohden å systemet. 

- April Projekt med DTU Aqua  

- Maj Møder med andre foreninger om fjorden  

- Deltagelse i vejle folkemøde  

- August elfiskeri i Rohden å systemet  

- September uddannelse til moneterings af vandløb 

- Oktober klargøring til årets gydetælling og projekter 2020 

Brian Petrowski 
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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 
Leif Rasmussen  28 68 04 49 
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 
Leif Rasmussen  28 68 04 49 
Michael Gehrt  21 29 10 49 
Bent H. Jensen  61 68 87 83 
 

Arrangement udvalg 
arrangement@vsf-vejle.dk 
 
Søren Lauridsen (form)  50 67 46 56 
Henrik Skøtt  23 93 99 93 
Finn Jensen  42 91 72 71 
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 
Erik K. Asmussen  21 48 75 36 
 
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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
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 
 

Klubhus-udvalg 
klubhus@vsf-vejle.dk 
 
Niels Risak (form)  25 67 81 09 
Anders Chr. Rasmussen  26 70 13 80 
Arne Rasmussen  20 63 35 18 
Peder Rasmussen  28 59 41 88 
John Pedersen  61 31 40 37 
Donald Iversen  20 24 85 68 
 
PR og sponsorudvalg 
ps@vsf-vejle.dk 
 
Ole Cederholm  23 84 66 41 
Arne Rasmussen  20 63 35 18 
Søren Lauridsen  50 67 46 56 
 
Ungdoms udvalget 
ungdom@vsf-vejle.dk 
 
Denis Bubalo  28 91 88 46 
Victor Larsen  53 69 84 74 
 
Junior-afdelingen 
junior@vsf-vejle.dk 
 
Jan Johnsen 
Victor Larsen  53 69 84 74 
Jørgen Vind  23 26 23 77 

 
Klub 60+ 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Jørgen Asger Nielsen  75 82 72 43 
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mailto:tilg@vsf-vejle.dk
mailto:klubhus@vsf-vejle.dk
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Forslag til vedtægtsændringer:  
_____________________________________

  
§1 Foreningens formål og hjemsted  
Der indføjes et nyt §1 Stk.1:  
Foreningens navn er Vejle Sportsfiskerforening  
Nuværende §1 stk. 1 ændres til §1 stk. 2 og der 

tilføjes et nye afsnit:  

Foreningens formål er endvidere at give alle 

interesserede uanset alder, køn og færdigheder 

mulighed for at dyrke sportsfiskeriets 

mangfoldige glæder og deltage i foreningens 

fællesskaber.  
  
Følgende afsnit overføres fra §4 stk. 7:  
Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en 

juniorafdeling, hvis formål er at øge interessen for 

og fremme sportsfiskeriet blandt børn og unge.   
  
Endvidere tilføjes følgende:  

Foreningen har fokus på naturværdierne langs 

med og i vores vandløb og medlemmer kan 

deltage aktivt heri via udvalgsarbejde med 

f.eks. vandpleje, tilgængelighed, skælprøver 

m.v.  

  

§1 stk.2 ændres til §1 stk.3  

  
§2 Medlemmer  
§2 stk. 2 der tilføjes ”eller passivt”, så teksten 

bliver:  
Anmodning om optagelse som aktivt eller 

passivt medlem sker via hjemmesiden eller ved 

skriftlig henvendelse til bestyrelsen.   
Endvidere tilføjes følgende:  

Man er medlem af foreningen, når 

medlemskabet er registreret.  

  
§2 stk.3 teksten ændres   
fra  
Spørgsmål om et medlemmets genoptagelse i 

foreningen afgøres herefter ved afstemning 

jævnfør §3, stk. 4, …  
til .   
Spørgsmål om et medlems genoptagelse i 

foreningen afgøres herefter ved afstemning 

jævnfør §3, stk. 5, …  

§2 stk.4. jvf tilføjelse til §2 stk.2 slettes teksten   
Som passive medlemmer kan optages enhver, der 

ønsker at støtte foreningens formål.   
§3 Generalforsamling  
§3 stk.2.  der tilføjes følgende:  
”til hvert aktivt medlem” og ”14 dage” ændres til 

”1 måned” og tidspunktet for generalforsamling 
flyttes, så forberedelserne kan finde sted udenfor 
fiskesæsonen. Første gang efter de nye 
vedtægter bliver således februar 2021. 
Teksten bliver herefter  
Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle 

Kommune hvert år inden udgangen af november 

februar måned, og indvarsles skriftligt til hvert 

aktivt medlem senest 1 måned før, med angivelse 

af dagsorden.   

  

§3 stk.3 nyt punkt med følgende 

tekst: 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.  
§3 stk.3 ændres til §3 stk.4   
Teksten ændres til   
Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at 

bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive 

medlemmer skriftligt anmoder 

formanden herom.   
Der tilføjes følgende nye afsnit:  

Indkaldelsen til den ekstraordinære 

generalforsamling skal ske senest 14 dage 

efter modtagelsen af anmodningen. Med 

indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. 

Varsling som ved den ordinære 

generalforsamling.  

  
§3 stk.5. henvisning til §4 stk. 4 slettes og der 

tilføjes:   

Alle aktive medlemmer har stemmeret.   
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§3 stk.6. datoerne fremrykkes 2 uger i forhold til 

den nye termin for generalforsamling og ændres 

som følger:  
Forslag, der ønskes behandlet på 

generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til 

formanden inden 15. september 

december. Medlemmer kan ved skriftlig 

henvendelse til formanden inden 1. 

september december anmode bestyrelsen om 

at ….   
§ 4   Bestyrelsen   

§4 stk.1 udgår og der indsættes følgende 

tekst:  

Bestyrelsen står for den daglige ledelse af 

foreningen mellem de årlige 

generalforsamlinger.  

  
§4 stk.2 indledes med   
Til bestyrelsen vælges 9 medlemmer.  
Alle, der er fyldt 18 år, kan vælges til bestyrelsen.  
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.  
§4 stk.3. følgende tekst overføres fra §4 stk. 1   
På det første bestyrelsesmøde efter 

hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 

øvrige relevante poster.   

§4 stk.4 ny tekst tilføjes:  
§4 stk.4. nuværende tekst   
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.   
udgår efter krav fra Vejle kommune  

Der indsættes følgende tekst:   

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 

halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til 

stede.  

  
§4 stk.5 tekst overført fra §4 stk.1:  
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.   
§4 stk.6 tekst overført fra §4 stk.1:  

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.   

§4 stk.7 der tilføjes et nyt punkt  

Der påhviler ikke foreningens medlemmer 

nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, 

der påhviler foreningen.  

  
4.8. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter. 

På hver ordinær generalforsamling vælges 1 

bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.   
4.9. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med 

almindeligt stemmeflertal, og der føres referat, der 

godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.   
4.10. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte 

nærmere regler for fiskeriet i foreningens 

fiskevande, herunder også regler for færdsel på 

arealer grænsende op til foreningens vand.   
§ 5   Kontingent og regnskab   
5.1. Kontingent til foreningen for det følgende år, 

fastsættes på den årlige generalforsamling, og 

opkræves sammen med det til en hver tid 

gældende kontingent til Danmarks 

Sportsfiskerforbund.   
5.2. Bestyrelsen kan som led i hvervekampagner, 

indslusnings-ordninger for nye medlemmer 

dispensere fra kontingentbestemmelserne.   
5.3. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. 

Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet et 

ekspeditionsgebyr, som fastsættes af bestyrelsen.   
5.4. Medlemmer, der pr. 01-11-2017 var på 

pensionistkontingent fortsætter hermed til den til 

enhver tid gældende takst.  
Medlemmer, der inden 1. januar, skriftlig 

dokumenterer, at de pr. 1. januar 2015, dels var 

berettiget til  
at modtage offentlig alderspension og dels havde 

været fuldt betalende medlem i mindst en sæson,  
kan anmode om nedsat foreningskontingent til den 

til enhver tid gældende pensionistkontingent.  
5.5. Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. 

september, og fremlægges ved den ordinære 

generalforsamling i revideret stand.     

§5 stk.6 nyt punkt indføjes  

Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende.  
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§ 6   Sanktioner   
6.1. Overtrædelse af foreningens love, herunder 

regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af 

fiskekort eller eksklusion.   

§6 stk.2 tilføjes med følgende tekst:  
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der 

arbejder imod det foreningen står for.  
Eksklusionen kan indankes for 

førstkommende generalforsamling, jvf. §2 

stk.3.  
Det ekskluderede medlem kan skriftligt 

forlange, at eksklusionen bliver prøvet 

på førstkommende generalforsamling.  
Bestyrelsen skal have mulighed for, opsige et 

medlemskab, hvis et medlem arbejder imod 

det, foreningen står for.  
Bestyrelsen kan ekskludere i Det kan 

være tilfælde, hvor medlemmer optræder illoyalt 

over for foreningen.  
Det kan fx være en situation hvor medlemmet:   
• Overtræder foreningens vedtægter eller regler 

for fiskeri  
• Bagtaler bestyrelsen  
• Spreder falske rygter, der kan betyde tabt 

goodwill i lokalsamfundet  
• Mobber andre medlemmer eller er voldelig 

m.v.  
§6 stk. 3 tilføjes med følgende tekst overført fra 

§6 stk. 1:  
Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at 

inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager 

stilling til evt. genudlevering. Kun bestyrelsen er 

bemyndiget til behandling af eksklusionssager. 

Bestyrelsen fastsætter eksklusionens omfang og 

varighed.   
§ 6 stk.2 ændres til § 6 stk.4.  
§ 6 stk.3 ændres til § 6 stk.5.  
  
§ 7   Særlige bestemmelser   
§7 stk3. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af 

samtlige medlemmer stemmer herfor.   
ændres til  

§7 stk.3 Foreningen kan opløses med 3/4 

flertal af de fremmødte på to 

generalforsamlinger, som holdes med mindst 

en måneds mellemrum.  

  

§7 stk.4. her tilføjes:  
”samt ungdomsarbejde”.  
Teksten bliver herefter:  
I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder 

foreningens midler Danmarks 

Sportsfiskerforbund, til anvendelse til 

ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske 

vande samt ungdomsarbejde.   
 


