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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: Adresse E-mail Telefon 
Erik K. Asmussen Musvitvej 12, 7100 Vejle erik.asmussen@vsf-vejle.dk 2148 756 

Næstformand: 
Lars Nørgaard Jellingvej 101 B1, 7100 Vejle lars@vsf-vejle.dk 2544 4501 

Kasserer: 
Niels Risak Skovstien 3, 7300 Jelling niels@vsf-vejle.dk 2567 8109 

Sekretær: 
Henrik Skøtt Skjoldborgsvej 37, 7000 Fredericia skott@vsf-vejle.dk 2393 9993 
 
Tom Jensen Mølholm Landevej 30, 7100 Vejle tom@vsf-vejle.dk 4291 7271 
Arne Rasmussen Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle arne@vsf-vejle.dk 2063 3518 
Heinrich Petrowski Ringvejen 23A, 7300 Jelling heinrich@vsf-vejle.dk 2577 1317 
Anders Chr. Rasmussen Engbakken 11, Skibet, 7100 Vejle anders@vsf-vejle.dk 2620 1380 
Stefan Lambæk Bøgevang 27, 7100 Vejle stefan@vsf-vejle.dk 7170 0399 

 (Liste over udvalg og udvalgsmedlemmer ses side 8) 

 
Kære medlemmer og lodsejere 

Denne udgave af Medlemsinfo skal ses som en ”slank” udgave. En mere fyldig udgave vil blive udsendt sammen med 
indkaldelse til den kommende generalforsamling, som vi i sagens natur endnu ikke har mulighed for at sætte dato på, så 
længe der er forsamlingsforbud. 

Ordet Corona eller covid-19 er et ord som nu alle kender, ung som ældre. Det er et ord/begreb som også dækker over 
nogle voldsomme konsekvenser for vores samfund, ja for hele verden. I nu over et år har vi alle måttet indrette vores liv 
efter pandemien og følge de restriktioner, som myndighederne løbende har udsendt. 

Som alle andre foreninger har også VSF været underlagt restriktioner i meget lang tid – og er det stadigvæk. 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. Det har således ramt både 
medlemmer, udvalg, bestyrelse og vore lodsejere. 

Fiskeriet starter som sædvanlig den 1. april. Men i modsætning til sædvane, vil der ikke være mulighed for at forsamles i 
klubhuset til rundstykker, pølser og gule ærter samt socialt samvær, som vi kender det. Hvis man alligevel kigger forbi, 
gøres der opmærksom på overholdelse af de gældende regler fra myndighederne. 

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 fornuftig proces. 

Der tegner sig heldigvis lys for enden af tunnelen! Vaccinerne mod Covid19 er godt i gang – og en anden, og langt mere 
populær og ønskelig virus er tæt på at bryde frem. Fiskevirus må absolut være godt! Om ganske få dage starter den nye 
sæson, og det giver mulighed for, at vi alle igen kan komme ud med snøren, hilse (på afstand, vel at mærke) på 
fiskevennerne og gense skønne steder langs åerne. Steder som måske giver mindelser om flotte fisk og samtidig giver 
muligheden for rigtig at indånde naturen omkring – ja bare nyde det og få renset hovedet, så man er glad og opstemt, 
og tager hjem med et smil på ansigtet. 

Så knæk&bræk til alle i den kommende sæson – og husk fortsat at passe på jer selv! 
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Orientering fra bestyrelsen 

Fiskevand:  
 
Vores hidtidige lejeaftale med Vejle Kommune udløber her i foråret. Bestyrelsen er følgelig i forhandling om en ny 
kontrakt, som forventes indgået senest inden sommerferien. Til dækning af mellemperioden har kommunen forlænget 
den aktuelle kontrakt. Bestyrelsen ønsker en ny kontrakt, der strækker sig over de næste 25 år. Dette ønske skal ses i 
sammenhæng med eventuel opførelse af et nyt klubhus (se nedenfor) – de to ting hænger logisk og økonomisk 
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. 4.100 (modsvarende en værdi på ca. 1 mio. 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, heriblandt nogle af vores 
lodsejere. Den gensidige plan er, at disse fiskestræk bliver omfattet af den nye lejekontrakt. Kommunen oplyser, at det 
juridiske omkring opkøbene forventes at være på plads i løbet af et par måneder. 

Alle medlemmer bedes derfor være opmærksom på meddelelser på hjemmesiden om eventuelle ændringer i 
Kort&Regler. 

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. 

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. 

Foreningen  vil arbejde videre på at udforske muligheden at skaffe mere sø-fiskeri til medlemmerne. Indtil videre har 
foreningen bare lagt den indkøbte båd på køl. Det er selvfølgelig rigtigt ærgerligt, men kan ikke lastes hverken 
initiativtagerne eller den lodsejer kontrakten blev indgået med! 

Tilgængelighed: 
 
Der skal laves små udbedringer på de eksisterende spange, og der er for nylig fabrikeret nye spange, som i løbet af 
foråret vil blive udlagt forskellige steder. Det første projekt bliver udlægning af spange, så der fra handicapplatformen 
bliver forbindelse til de eksisterende spange nedenfor. Der kommer også et par spange opstrøms handicapplatformen, 
da det nederste stykke er svært tilgængeligt. 

På vores nye fiskevand på zone 11, opstrøms Runkenbjerg, bliver der lavet en spang samt en brugervenlig overgang ved 
et hegn. 

Alt efter forholdene, vil der på det sidste stykke af ”Lillesumpen” blive udlagt en spang eller to. Der er arbejdsdag den 
27. marts, med start i klubhuset kl. 09.00 

Der vil også i år blive topkappet siv på Knabberupstykket og på Haraldskær Gods. 
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Dato for topkapning af siv meldes ud senere, men må ikke påbegyndes før den 1. juli. 

Ovenstående projekter er naturligvis kun mulige hvis COVID19 restriktionerne tillader det. 

 
 
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 lige nu også på tilførsel af fondsmidler og anden 
finansiering.  

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.  

Sekretariatet: 
 
Med henblik på videreudvikling af hjemmesiden har VSF indgået aftale med en ekstern konsulent med indgående 
kendskab til WordPress, som er den platform, der er grundlag for hjemmesiden. 

Den første opgave har været at forbedre indrapportering af fangster og søgning i fangstjournal. Fra sæsonstart vil det 
således være muligt at indlægge fotos og egne noter, som vil være tilgængelig for andre medlemmer. 

Hjemmesiden udbygges desuden med andre funktioner såsom ”Køb & salg”, ”Tabt og fundet”, ”Forum”, 
”Medlemmernes egen side” mm. 

Opgjort den 1. november 2020 var vi i alt 623 medlemmer, hvilket var en fremgang på 23 personer i forhold til året før. 
Det er primært seniorer, ungdom og juniorer, der er i fremgang, medens der er blevet markant færre pensionister. 

Fremgangen kan sikkert i nogen grad tilskrives Coronaen, som har fået flere mennesker ud i naturen. 

Der er 11 af de nye medlemmer, som har meldt sig ind efter den 1. sep. 2020 og dermed har kunnet benytte sig af 
tilbuddet, der giver gratis medlemskab i 2021 

Projekt ”Go To Fishing” 
 
Er et tilbud til børn og unge fra udsatte boligområder, som foreningen sidste år sagde ja til at deltage i i samarbejde med 
andre aktører på det område - og være tovholder på. Det forløb rigtig fint med mange og særdeles ivrige deltagere, da 
landet endeligt genåbnede. Men ak!. 2. bølge satte en stopper for det i efteråret, og nu håber foreningens ildsjæle og 
ungerne ligesom alle andre på en snarlig genåbning, så man kan mødes igen. 

KNÆK & BRÆK! 

Dette er som tidligere nævnt en helt kort information om status lige nu på udvalgte områder. Det bliver mere 
fyldestgørende, når vi en gang kan afholde vores generalforsamling. 

Bestyrelsen 
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Vedtægter for Vejle Sportsfiskerforening                                                                           
Vedtaget på Generalforsamlingen d. 21. november 2019 

 § 1   Foreningens formål og hjemsted  
§1 stk.1 Foreningens navn er Vejle Sportsfiskerforening 
 
§1 stk.2.Vejle Sportsfiskerforenings formål er at skaffe medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og andre fiskevande, og at 
ophjælpe fiskebestanden i nævnte vandløb.  
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. 
Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en juniorafdeling, hvis formål er at øge interessen for og fremme sportsfiskeriet blandt 
børn og unge. 
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.3. Foreningens hjemsted er Vejle.   
 
§ 2   Medlemmer  
 
§2 stk.1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere, og der kan optages aktive og passive medlemmer.  
 
§2 stk.2 Anmodning om optagelse som aktivt eller passivt medlem sker via hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen.  
Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. 
 
§2 stk.3. Bestyrelsen kan nægte optagelse, hvis den pågældende f.eks. er ekskluderet af Danmarks Sportsfiskerforbund eller 
medlemstallet er blevet begrænset. Bestyrelsen kan jf. §6 ekskludere medlemmer. Disse afgørelser kan dog indankes for en 
ekstraordinær generalforsamling, når mindst 30 aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom til bestyrelsen. Spørgsmål om 
et ekskluderet medlems genoptagelse i foreningen afgøres herefter ved afstemning jævnfør §3 stk. 5, til optagelse kræves dog, at ¾ 
af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.  
 
§2 stk.4. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til aktive medlemmer. 
Medlemmers ægtefælle, registreret partner og samlever kan optages som partnermedlem. Minifiskere omfatter medlemmer, som 
pr. 1. januar er fra 10 til og med 12 år, Junior omfatter medlemmer, som pr. 1. januar er fra 13 til og med 17 år. Ungdom omfatter 
medlemmer som pr. 1. januar er fra 18 til og med 25 år. Senior omfatter medlemmer som pr. 1. januar er fyldt 26 år.  
 
§2 stk.5. Medlemstallet skal afpasses efter det af foreningen lejede fiskevand.  
 
§2 stk.6. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og ved udmeldelse fortabes retten til foreningens midler.   
 
§ 3   Generalforsamlingen  
§3 stk.1.  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.  
 
§3 stk.2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle Kommune hvert år inden udgangen af februar måned, og indvarsles 
skriftligt til hvert aktivt medlem senest 1 måned før, med angivelse af dagsorden.  

§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. 

 
§3 stk.4 Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive medlemmer skriftligt 
anmoder formanden.  
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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. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, dog jævnfør §2 stk. 3 og §7 stk. 3. Hvis en 
forslagsstiller ønsker skriftlig afstemning, tages dette til efterretning.  
Alle aktive medlemmer har stemmeret.  
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke stemmeret, medmindre de har 
dansk indfødsret.  
 
§3 stk.6. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden inden 15. december 
Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til formanden inden 1. december anmode bestyrelsen om at gennemføre en 
legalitetskontrol af et forslag i forhold til foreningens vedtægter, samt så vidt muligt en vurdering af konsekvensen af forslaget, som 
ønskes behandlet på generalforsamlingen. Efter fremsendelsen af en sådan anmodning fremsender bestyrelsen sine bemærkninger 
til det fremsendte forslag indenfor en uge, således at forslagsstilleren får mulighed for at revidere forslaget i forhold til foreningens 
vedtægter og bestyrelsens bemærkninger, inden dagsordenen til generalforsamlingen udsendes. Bestyrelsens bemærkninger og 
forslagsstillerens bemærkninger tilstilles generalforsamlingen, såfremt forslagsstilleren måtte ønske det.    
 
§ 4   Bestyrelsen  
§4 stk.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. 

§4 stk.2 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 første år af sin valgperiode, vælges en afløser på første generalforsamling 
efter fratrædelsen. Det nye bestyrelsesmedlem indtræder i den fratrædendes valgperiode. 
 
§4 stk.3. På det første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og 
sekretær samt øvrige relevante poster.  
 
§4 stk.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. 
 
§4 stk.5 Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.  
 
§4 stk.6 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 påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. 
 
§4 stk.8. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter. På hver ordinær generalforsamling vælges 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 
2 år.  
 
§4 stk.9. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med almindeligt stemmeflertal, og der føres referat, der godkendes på 
efterfølgende bestyrelsesmøde.  
 
§4. stk.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 stk.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 stk.2. Bestyrelsen kan som led i hvervekampagner, indslusningsordninger for nye medlemmer dispensere fra 
kontingentbestemmelserne.  
 
§5 stk.3. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet et ekspeditionsgebyr, som 
fastsættes af bestyrelsen.  
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§5 stk.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 stk.5. Regnskabet løber fra 1.januar til 31. december, og fremlægges ved den ordinære generalforsamling i revideret stand.    
 
§5 stk.6 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende. 
 
§ 6   Sanktioner  
§6 stk.1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort eller eksklusion.  
 
§6 stk.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at 
eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling. 
Bestyrelsen skal have mulighed for at opsige et medlemskab, hvis et medlem arbejder imod det, foreningen står for. 
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. 
Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. genudlevering. Kun 
bestyrelsen er bemyndiget til behandling af inddragelse af fiskekort. Bestyrelsen fastsætter eksklusionens omfang og varighed. 
Medlemmet kan skriftligt forlange, at inddragelsen bliver prøvet ved førstkommende generalforsamling, jf. § 2,stk.3. 
§6 stk.3. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindelse om restance, ikke 
indbetaler. Under restancen har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret og kan ikke fremsætte forslag til vedtægtsændringer. 
Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger fra påmindelsen, betragtes medlemmet i udgangspunktet som udmeldt. 
Genindmeldelse sker herefter på normale vilkår for optagelse af nye medlemmer.  
§6 stk.4. Ved eksklusion fortabes retten til foreningens midler.  
 
§ 7   Særlige bestemmelser  
§7 stk.1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne interesser, samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.  
 
§7 stk.2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale om personlig - 
herunder vederlagsfri - fiskeret ved foreningens primære fiskevande herunder:  

a. Vejle å vandsystem 
b. Rohden å vandsystem 
c.  Grejs å vandsystem 
d. Vingsted Sø 
e.  Fåruphuse Sø.  

 
Reglen gælder også for stykker hvor fiskeretten tilhører, eller har tilhørt foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund. Undtaget 
for reglen er:  

a. Medlemmer, der samtidig er lodsejere ved foreningens fiskevand og som derved opnår fiskeret på egen matrikel. 
b. Medlemmer, som opnår fiskeretten via indmeldelse i anden allerede etableret forening.  

§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. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til anvendelse til 
ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande samt ungdomsarbejde.  

§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. 

§7 stk.6. I nærværende vedtægter anses begrebet ’skriftlig’ eller ’skriftligt’ som opfyldt, såfremt det, i henhold til medlemmets 
ønske, sker enten via foreningens hjemmeside, pr. E-mail eller pr. brev  



VSF-UDVALG 

Sekretariatet 
E-mail: sekretariat@vsf-vejle.dk 
Telefonsvarer:  2489 5350  
Stefan Lambæk  7170 0399 
Henrik Hauge Jacobsen 4013 9395 
Jens Kristensen 4027 3827 

Fiskeriopsynet  
E-mail: opsyn@vsf-vejle.dk 
Joe Ejlertsen (fmd) 2147 9748  
Tom Jensen 2020 2195 
Henrik Bach 2056 7707 
Kent Gude  4059 9394 
Michael Christensen 2298 8018 
Per Andersen 2034 2567 
Per Palm 2396 6612 
Morten Alrø 6073 5793 
Bent H. Jensen 6168 8783 

Tilgængelighedsudvalget 
E-mail: tilg@vsf-vejle.dk 
Tom Jensen (fmd) 2020 2195 
Anders Chr. Rasmussen 2670 1380 
Arne Rasmussen                  2063 3518 
Henrik Bach 2056 7707 
Kent Gude  4059 9394 
Niels Risak                            2567 8109 
Michael Christensen 2298 0015 
Michael Gehrt 2129 0149 

Arrangementsudvalg 
E-mail: arrangement@vsf-vejle.dk 
Henrik Skøtt (fmd)  2393 9993 
Jørgen Vind 2326 2377 
Poul Højvang Westergaard 2384 0014 
André Egeskov Martinsen 2335 5506 

Lodsejerudvalg 
E-mail: lodsejer@vsf-vejle.dk 
Arne Rasmussen (fmd) 2063 3518 
Knud Jørgensen 7589 1496 
Flemming Maack 4026 5752 
Heinrich Petrowski 2577 1317 
Brian Petrowski 2213 3243 
Per Holbæk Kristiansen 2946 4050 

 

 

 

 

 

Klub 60+ 
Knud Jørgensen 7589 1496 
Jørgen Asger Nielsen 7582 7243 
 

Vandplejeudvalg 
E-mail: vandpleje@vsf-vejle.dk 
Brian Petrowski (fmd) 2213 3243 
Per Holbæk Kristiansen 2946 4050 
Kim Andersen 6126 3908 
Bent Friborg 2024 2659 
Allan Bo Iversen 2273 0218 
Heinrich Petrowski 2577 1317 
Bent Vilain 2526 4455 

Klubhus-udvalg  
E-mail: klubhus@vsf-vejle.dk 
Donald Ivarsen (fmd) 2024 8568 
Arne Rasmussen 2063 3518 
John Pedersen 6131 4037 
Niels Risak 2567 8109 
Dennis Larsen 2244 0846 

Sponsorudvalg 
E-mail: ps@vsf-vejle.dk 
Arne Rasmussen 2063 3518 

Skæludvalg 
E-mail: skaeludvalg@vsf-vejle.dk    
Carsten Maack (fmd)  2282 9903 
Arne Rasmussen 2063 3518 
Flemming Maack 4026 5752 
Klaus Balleby 2327 3840 
Per Palm 2396 6612 
Lars Kristian Holst 4037 2211 

Ungdomsudvalget 
E-mail: ungdom@vsf-vejle.dk    
Ingen 

Junior-afdelingen 
E-mail: junior@vsf-vejle.dk 
Jørgen Vind (fmd)  2326 2377 
Victor Alexander Mejnert Larsen 5369 8474 
Søren Bejlegaard Kleffel-Jensen 2811 2064 
Rasmus Kleffel Pedersen 3024 5049 
Jesper Majlund Larsen   2073 1587 
Sebastian Jepsen   3151 8330 
Mathias Rieper Andersen 6126 0232 
Peter Nordstrøm Ammintzbøll  6019 2214 

 

 

 


