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 VSF Medlemsinfo  
 Efteråret 2011 

                                                           Udsendt til alle medlemmer den 21. oktober 2011  
                            

                                                                                          Vejle Sportsfiskerforening   ●   Buldalen 13   ●   7100 Vejle 
 

Indkaldelse til 

generalforsamling 

Der indkaldes hermed til Vejle 

Sportsfiskerforenings 86. ordi-

nære generalforsamling 

Torsdag den 17. november 

2011 kl. 19.00 – 21.30 

i DGI-Huset, Vejle 

Willy Sørensens Plads 5 

7100 Vejle 

Der serveres en øl eller en vand. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Jørgen As-

ger Nielsen. 

2. Bestyrelsens beretning  

Herunder spørgsmål til udvalge-

nes skriftlige beretninger - se 

under nyheder på hjemmesiden. 

3. Regnskab  

Herunder også juniorafdelingens 

regnskab. 

4. Indkomne forslag fra 

medlemmer 

5. Indkomne forslag fra be-

styrelsen 

6. Fastsættelse af kontin-

gent  

Herunder fremtidig pensionist-

rabat og orientering om ændret 

kontingentopkrævning. 

7. Valg til bestyrelsen  

På valg er  

- Anders Chr. Rasmussen 

- Arne Rasmussen 

- Henrik Bach 

- Leo Mikkelsen 

- Ole Damsgaard 

- Thomas Holstein Bech 

Thomas Holstein Bech modtager 

ikke genvalg. Bestyrelsen fore-

slår i stedet valg af Bent Fri-

borg. 

8. Valg af bilagskontrollant  

På valg er bilagskontrollant Sø-

ren Østergaard og suppleant 

Morten Christensen, som begge 

modtager genvalg.  

9. Eventuelt  

 

Ad 4. Indkomne forslag fra 

medlemmer 

Forslag 1: 

Stig Panduro har indsendt føl-

gende forslag til tilføjelse til 

vedtægternes §7, stk. 5: 

”Fangster fra VSF fiskevand skal 

være indrapporteret senest 5 

dage efter fangst.” 

Stig Panduros bemærknin-

ger: 

I lighed med mange andre for-

eninger, kunne fangstrapporte-

ring gøres mere brugbar for 

fiskerne hen over sæsonen og 

ikke kun, som et videnskabeligt 

værktøj, for dem der har brug 

for dette. 

Fangster udenfor VSF' fiskevand 

henvises til anden side, f.eks. til 

forumsiderne. 

NB! Forelagt nedenstående æn-

dringsforslag fra bestyrelsen har 

Stig Panduro valgt at trække sit 

forslag. Det betyder, at det ale-

ne er bestyrelsens ændringsfor-

slag til §7, stk. 5, der skal 

stemmes om. 

Bestyrelsens bemærkninger 

og ændringsforslag: 

Bestyrelsen kan - med en anden 

motivering - tilslutte sig Stig 

Panduros forslag, men foreslår 

dog, at §7, stk. 5 ændres som 

følger: 

§7, stk. 5: Nuværende: 

Medlemmer skal indsende eller 

indtaste/lukke sin fangstrapport 

for den forudgående periode 1. 

november til 31. oktober. Dette 

skal, uanset antal fangede fisk, 

ske senest d. 15. november. 

Undlades dette pålægges med-

lemmet et af bestyrelsen fast-

lagt gebyr, som tillægges efter-

følgende sæsons kontingent. 

§7, stk. 5: Ændringsforslag 

Medlemmer skal indsende eller 

indtaste deres fangster i for-

eningens fiskevand senest 10 

dage efter fangstdatoen.  Med-

lemmer skal - uanset antal fan-

gede fisk - senest d. 15. no-

vember lukke deres fangstrap-

port for den forudgående perio-

de 1. november til 31. oktober. 

Undlades dette, pålægges med-

lemmet et af bestyrelsen fast-

lagt gebyr. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Bestyrelsen finder det rimeligt, 

at give medlemmer samme 10 

dages rapporteringsfrist, som 

det af praktiske grunde har væ-

ret nødvendigt at indføre for 

dag- og gæstekortfiskere.  

I forbindelse med skærpelsen af 

rapporteringspligten lægger 

bestyrelsen vægt på, at det sker 

for at optimere foreningens 

samlede løbende overblik over 

udviklingen, og at ethvert med-

lem stadig selv træffer beslut-

ning om, hvorvidt medlemmets 

fangster skjules eller offentlig-

gøres. Det afgørende er, at alle 

rapporter indgår i det samlede 

overblik, uanset om de er skjul-

te eller offentliggjorte. 

Bestyrelsen ønsker at fastholde 

kravet om lukning af fangstrap-

port senest d. 15. november, 

idet det ellers ikke kan afgøres 

hvilke medlemmer, der evt. skal 

pålægges et gebyr for manglen-

de indrapportering. Dette fast-

holdes primært af hensyn til de 

medlemmer, som intet har fan-

get i sæsonen. 

Endelig tydeliggøres det, at kra-

vet om rapportering kun omfat-

ter fisk, som er fanget i for-

eningsvand, men at medlemmer 

stadig kan oprette fangster fra 

andre fiskevande. Disse fang-

ster vil ikke indgå i foreningens 

samlede rapport, idet de elek-

tronisk frasorteres ved optæl-

ling.  
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Ad 5. Indkomne forslag fra 

bestyrelsen 

Forslag til vedtægtsændringer: 

§2, stk. 3: Nuværende: 

Det er en betingelse for opta-

gelse som seniormedlem, at 

man deltager i et introdukti-

onsmøde inden for 1 år efter 

indmeldelsesdatoen. Deltager 

man ikke, kan bestyrelsen for-

lange fiskekortet inddraget. 

§2, stk. 3: Ændringsforslag: 

Det er en betingelse for opta-

gelse som medlem, at man del-

tager i et introduktionsmøde 

inden for 1 år efter indmeldel-

sesdatoen. Deltager man ikke, 

kan bestyrelsen forlange fiske-

kortet inddraget. Juniorer, som 

udelukkende fisker sammen 

med et voksent medlem over 18 

år, er undtaget fra dette krav. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Bestyrelsen ønsker at tydeliggø-

re, at kravet gælder alle med-

lemskategorier med undtagelse 

af juniorer, som udelukkende 

fisker i følgeskab med et vok-

sent medlem. Vi håber dermed 

at kunne fremme medlemstil-

gangen af juniorer i foreningen.  

 

§4, stk. 7: Nuværende: 

Bestyrelsen bør arbejde for, at 

sørge for at opretholde en ung-

domsafdeling, der dog har egen 

økonomi, love og bestyrelse.  

§4, stk. 7: Ændringsforslag: 

Bestyrelsen skal fremme opret-

holdelsen af en juniorafdeling 

med egen bestyrelse, eget 

regnskab og egne vedtægter, 

der ikke må stride mod forenin-

gens generelle vedtægter.  

Juniorafdelingen er henhørende 

under seniorafdelingens besty-

relse. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Der bør opretholdes en junior-

afdeling med egen bestyrelse, 

for at fremme juniorernes lyst 

til aktivt foreningsarbejde. 

Det bør sikres, at der ikke kan 

opstå divergens mellem senior- 

og juniorafdelingens regler og 

vedtægter. 

Juniorafdelingens økonomi skal i 

højere grad sikres, og bør der-

for være en del af den samlede 

forenings økonomi.  

 

§5, stk. 2: Nuværende: 

Kontingent skal være betalt 

inden 1. februar. Betaler et 

medlem senere, afkræves med-

lemmet det efterfølgende år et 

ekspeditionsgebyr, som fast-

sættes af bestyrelsen.  

§5, stk. 2: Ændringsforslag: 

Kontingent skal være betalt 

inden 1. februar. Betaler et 

medlem senere, afkræves med-

lemmet det efterfølgende år et 

ekspeditionsgebyr, som fast-

sættes af bestyrelsen. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Som en konsekvens af vores 

muligheder med betaling via 

hjemmeside og netbanker, an-

ser bestyrelsen udsættelsen af 

ekspeditionsgebyret som en 

unødig og administrativ ulempe. 

 

§6, stk. 2: Nuværende: 

Medlemmer, der er i restance 

med betalinger, kan eksklude-

res, hvis medlemmet, efter en 

påmindelse om restance, ikke 

indbetaler. 

§6, stk. 2: Ændringsforslag: 

Medlemmer, der er i restance 

med betalinger, kan eksklude-

res, hvis medlemmet, efter en 

påmindelse om restance, ikke 

indbetaler. Under restancen har 

medlemmet hverken fiskeret 

eller stemmeret og kan ikke 

fremsætte forslag til vedtægts-

ændringer. Er en betalingsfrist 

overskredet med 4 uger fra på-

mindelsen, betragtes medlem-

met i udgangspunktet som ud-

meldt. Genindmeldelse sker 

herefter på normale vilkår for 

optagelse af nye medlemmer. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Der er behov for at stramme op 

omkring deadlines, rettigheder 

og konsekvenser. 

Bestyrelsen har behov for red-

skaber, som ikke skaber tvivl 

om, hvordan proceduren er i 

praksis. 

 

§6, stk. 3: Nuværende: 

Ved eksklusion fortabes retten 

til foreningens midler.  

§6, stk. 3: Ændringsforslag: 

Ved eksklusion og udmeldelse 

fortabes retten til foreningens 

midler. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Det tydeliggøres, at man ikke 

kun ved eksklusion, men også 

ved udmeldelse, mister retten 

til foreningens midler. 

Jf. bestyrelsens ændringsforslag 

til §6, stk. 2 mistes denne ret 

også ved manglende betaling af 

evt. restancer. 

 

§7, stk. 1: Nuværende: 

Foreningen skal samarbejde 

med Danmarks Sportsfiskerfor-

bund.  

§7, stk. 1: Ændringsforslag: 

Foreningen bør, under hensyn-

tagen til egne interesser, sam-

arbejde med Danmarks Sports-

fiskerforbund. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Bestyrelsen ønsker det bedst 

mulige samarbejde med Dan-

marks Sportsfiskerforbund. 

Alligevel kan der opstå situatio-

ner, hvor bestyrelsen anser det 

for mere væsentligt at pleje 

foreningens egne interesser, 

fremfor at opretholde et betin-

gelsesløst samarbejde med 

DSF. 

 

§7, stk. 2: Nuværende: 

Medlemmer må ikke, uden be-

styrelsens samtykke, leje fiske-

ret ved foreningens fiskevande, 

ej heller stykker der tilhører, 

eller har tilhørt foreninger under 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

§7, stk. 2: Ændringsforslag: 

Medlemmer må ikke, uden på 

forhånd at have opnået besty-

relsens samtykke, leje eller ind-

gå aftale om personlig - herun-

der vederlagsfri - fiskeret ved 

foreningens primære fiskevande 

herunder: 

 Vejle å vandsystem 

 Rohden å vandsystem 

 Grejs å vandsystem 

 Gels å vandsystem 

 Vingsted Sø 

 Fåruphuse Sø 

Reglen gælder også for stykker 

hvor fiskeretten tilhører, eller 

har tilhørt foreninger under 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Undtaget for reglen er: 

 Medlemmer, der samtidig er 

lodsejere ved foreningens 

fiskevand og som derved 
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opnår fiskeret på egen ma-

trikel 

 Medlemmer, som opnår fi-

skeretten via indmeldelse i 

anden allerede etableret 

forening. 

Bestyrelsens bemærkninger: 

Bestyrelsen ønsker at hindre en 

situation, hvor foreningens 

medlemmer uden accept kan 

agere på markedet for fiskevand 

i foreningens primære fiskevan-

de. Bestyrelsen har den klare 

holdning, at der ikke skal accep-

teres konkurrence fra egne 

medlemmer i situationer, hvor 

der skal forhandles om opnåelse 

af fiskeret.    

 

Ad 6. Fastsættelse af kontin-

gent 

Kontingent 

Bestyrelsen foreslår, at kontin-

gentet for seniorer, juniorer, 

minifiskere og samlever fast-

sættes uændret. 

Dog pristalsreguleres kontin-

gentet - jf. beslutning på gene-

ralforsamlingen 2008.  

Fastsættelse af pristalsregule-

ringen for 2012 afventer offent-

liggørelse af forbrugerprisindek-

set pr.1. oktober 2011. 

Pensionistrabat 

Bestyrelsen foreslår, at den nu-

værende 50 % rabat for pensi-

onister afvikles med 5 % om 

året kontinuerligt over de næste 

10 år – første gang for sæsonen 

2012. 

(se redegørelse under punktet 

”Formanden har ordet”) 
 

Ad 7. Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsens kandidat til nyvalg 

til bestyrelsen: 

Bent Friborg 

Der skriver om 

sig selv:   

”Jeg er 53 år 

og bor i Bred-

balle sammen 

med min hu-

stru Dorte. Jeg 

har 3 børn, som dog alle er ”flø-

jet fra reden”, hvilket har gjort, 

at der er blevet plads til et fi-

skeværelse, som jeg kan træk-

ke mig tilbage til i de lange vin-

teraftner og binde en flue eller 

to. 

Jeg har været medlem af Vejle 

Sportsfiskerforening siden 2006 

og er i dag medlem af Å-

udvalget, hvor jeg nyder at 

komme til åen og gøre et stykke 

arbejde for bestanden og for 

tilgængeligheden langs Vejle Å. 

Jeg nyder en tur ved åen i fulde 

drag, og som det sikkert kan 

ses af diverse fangstrapporter, 

så er jeg god ved bestanden. 

Udover Vejle Å, drager jeg også 

jævnligt på laksefiskeri i Norge.” 

Bent Friborg 

 

Formanden har ordet: 
 

Bestyrelsen og udvalgene 

Bestyrelsen og udvalgene har 

igen i år efter min vurdering og 

opfattelse arbejdet godt, mål-

rettet og selvforvaltende inden-

for de rammer og kommissorier, 

der ligger for bestyrelse og ud-

valg. 

Bestyrelsesarbejdet fungerer 

rigtig godt, og det samme gør 

det i udvalgene – og mellem 

udvalg og bestyrelse. Søren og 

jeg har efter konstitueringen 

sidste år holdt møder med de 

enkelte udvalg, hvor vi bl.a. har 

drøftet samarbejdsformer og de 

gensidige forventninger. 

Foreningens administration: 

Det har igen i år været et vold-

somt irritationsmoment, at 

Danmarks Sportsfiskerforbund - 

ligesom de foregående år - ikke 

har kunnet levere varen med 

hensyn til administration overfor 

foreningerne. Det er noget, der 

efter bestyrelsens opfattelse 

skulle være forbundets kerne-

ydelse. 

Det er et stort svigt, og DSF`s 

formåen og gøren og laden i 

denne sag har været mere end 

kritisabel. Det er bare ikke godt 

nok. 

Derfor var det den helt rigtige 

beslutning vi traf sidste år, da vi 

besluttede, at vi selv indtil vide-

re opkræver kontingent. 

Vores tre ildsjæle Leo, Henrik 

og Henrik har igen i år lagt så 

megen frivillig arbejdskraft i at 

få tingene til at fungere – ikke 

mindst i forholdet til DSF – at vi 

skylder dem en rigtig stor tak. 

Uden deres enorme indsats 

skulle vi enten have langt flere 

frivillige – eller købe os til ydel-

sen. Tak til jer tre! 

Sæsonen og fiskevandsple-

jen 

Havørredsæsonen har, som det 

ser ud i skrivende stund, været 

under middel både hvad angår 

mængder og størrelser. Det er 

en tendens, som vi desværre 

har set ved alle Jyllands øst-

vendte havørredåer. 

Om det er naturlige udsving, de 

to seneste års isvintre, forsom-

merens opblomstring af alger 

eller helt andre forhold, ved vi 

ikke, men vi følger det nøje. Vi 

vil under alle omstændigheder 

fortsætte strategien med vores 

restaureringsprojekter og ud-

lægning af gydegrus i de mindre 

tilløb. 

Projektet med genslyngning af 

en større strækning mellem 

Tørskind og Ravning er nu af-

sluttet. Det er et meget smukt 

stykke naturgenopretning, som 

vi forventer at få megen glæde 

af i de kommende år. 

VSF har i år hjulpet DTU AQUA 

med at sætte ca. 35.000 stk. ål 

ud i Vejle å.  

Fiskevandet 

Lodsejerudvalget har i årets løb 

koncentreret sin indsats om at 

bibeholde fiskeretten til det fi-

skevand, som vi hidtil har haft. 

Det er bl.a. sket ved, at der 

følges tæt op ved ejerskifter. 

Alle lodsejerkontrakter, der 

skulle fornyes i 2011, er for-

længet. 

Derudover er der i år erhvervet 

nyt fiskevand i Vejle å ved Tør-

skind og ved Ravning samt i 

Grejs å og i Rohden å.  

Namsen 

11 medlemmer deltog i år på 

foreningens nye fiskeri ved 

Namsen i uge 31 for første 

gang. Deltagerne udtrykte stor 

tilfredshed med hyttebyen og 

forholdene ved den 3,6 km lan-

ge elvstrækning, der bød på 

varieret fiskeri efter laks og 

havørred fra land og fra båd. 

Desværre var vejrforholdene 
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dårlige, men til trods herfor var 

udbyttet 6 laks og 9 havørreder.  

Bestyrelsen synes, det er et fint 

alternativt fiskevand for for-

eningens medlemmer, og der er 

derfor udsendt invitation til 

medlemmerne for gentagelse af 

arrangementet i 2012. 

Tilgængelighed 

For at sikre en mere ensartet 

udnyttelse af vores fiskevand er 

der behov for en forbedret til-

gængelighed på visse stræknin-

ger langs fiskevandet. 

Derfor har bestyrelsen sat øget 

fokus på problematikken og 

agter, sammen med å-udvalget, 

i løbet af vinteren at komme 

med et bud på, hvordan dette 

tilgængelighedsarbejde skal 

organiseres. 

Hjemmesiden 

Desværre har der i nogen tid 

været en alt for lav hastighed 

på hjemmesiden, men det er nu 

heldigvis blevet løst. 

Klubhuset 

Det er dejligt at se den intensi-

ve brug af klubhusets faciliteter 

- herunder det store fremmøde 

på vinterens klubaftener. 

Det er også dejligt at se, at når 

der indkaldes til arbejde på hu-

set, ja, så møder mange af for-

eningens medlemmer op. Det 

skete også, da klubhusets store 

rum fik ny loftsbeklædning og 

200 mm ekstra isolering.  

Tak for indsatsen. Det forlyder, 

at akustikken er blevet forbed-

ret. 

Desværre har vi haft flere ind-

brud, og derfor arbejdes der i 

øjeblikket på en forbedring af 

sikkerheden – eventuelt med 

videoovervågning samt lyd- og 

lysalarmer. 

Økonomien 

Foreningen har - takket være et 

stabilt medlemstal, et indeksre-

guleret kontingent samt budget-

ter, der i store træk holder - en 

sund og stabil økonomi. 

For nogle år siden besluttede vi 

at etablere en sikringskonto 

eller sikkerhedsfond - og at 

hvert medlem indtil videre eks-

traordinært skal indbetale 50 kr. 

pr. år til denne fond. 

Målet er, i løbet af en årrække, 

at have en likvid foreningskapi-

tal svarende til mindst et års 

fiskeleje.  

Formålet er, at foreningen skal 

have noget at stå imod med, 

hvis der opstår dårlige tider 

med dalende medlemstal eller 

lignende. 

Det er vigtigt at slå fast, at mid-

lerne i fonden er bundne og 

øremærkede til ekstraordinære 

formål, og at de ikke må an-

vendes til almindelig drift. 

Pensionistrabat 

Under dagsordenens punkt 6 

(kontingentfastsættelse) skal vi 

drøfte forslaget om afvikling af 

den hidtidige 50 % rabat til 

pensionister. 

Alderssammensætningen i for-

eningen følger meget naturligt 

udviklingen i det øvrige sam-

fund, hvor den stigende leveal-

der medfører, at der bliver flere 

og flere pensionister.  

Fastholdelse af et maksimalt 

medlemstal på 750 aktive med-

lemmer betyder, at andelen af 

seniorer vil være faldende i for-

hold til andelen af pensionister. 

Den samlede kontingentindtægt 

vil derfor fremover blive reduce-

ret. I løbet af de kommende 10 

år vil det betyde en samlet ned-

gang på 250.000 – 450.000 kr. 

Forslaget om afvikling af pensi-

onistrabatten blev fremsat på 

generalforsamlingen i 2009, 

men faldt formentlig fordi be-

styrelsen ikke grundigt nok fik 

redegjort for konsekvenserne 

ved at fortsætte med den nu-

værende pensionistrabat. 

Forslaget blev genfremsat i 

2010, men blev på grund af en 

formel fejl slettet fra dagsorde-

nen. 

Bestyrelsen ønsker naturligvis 

at være økonomisk ansvarlig og 

udvise rettidig omhu, og dertil 

kommer, at flere medlemmer 

under debatterne fremkom med 

forslag om at indføre en gliden-

de overgang for rabattens op-

hør. 

Det synes bestyrelsen er en 

rigtig god og fair fremgangsmå-

de, og derfor har bestyrelsen 

valgt at stille forslag om, at 

pensionistrabatten aftrappes 

gradvist over de næste 10 år. 

Men mød op på generalforsam-

lingen, hvor der vil blive rede-

gjort grundigere for forslaget. 
 

Anders Chr. Rasmussen 
 

Status på fangstrapporter 

2011 

2 uger før sæsonens afslutning 

er der 177 personer - svarende 

til 21 % af medlemmerne - som 

har indrapporteret fangster.  

Sidste frist for indrapportering 

er 15. november 2011, så vi 

opfordrer på det kraftigste til, at 

få indsendt/lukket fangstrappor-

terne i tide. 

De foreløbige indrapporteringer 

tyder på, at resultatet for 2011 

vil ligge på samme niveau som i 

2010.  

Ifølge de foreløbige fangstrap-

porter pr. 15. okt. 2011 fordeler 

hjemtagne fangster fra Vejle å, 

Rohden å, Grejs å og Gels å, 

samt Vingsted og Fåruphuse sø 

sig som følger (endelige tal for 

2010 er vist i parentes): 

 

Havørred 460 (803) 

Regnbue 71 (87) 

Laks 4 (12) 

Bækørred 5 (8) 

Gedde 0 (11) 

   
Henrik Hauge Jacobsen 

 

Kontingentopkrævning 2012 

Kontingentopkrævninger for 

2012 vil blive udsendt pr. mail 

eller med brev primo december 

2011. Betalingsfristen vil være 

1. februar 2012. 

Foreningen opfordrer medlem-

merne til at betale med Vi-

sa/Dankort via betalingsmodulet 

på hjemmesiden. Ved denne 

betalingsform vil medlemskortet 

for 2012 være klar til udskriv-

ning umiddelbart efter, at beta-

lingen er gennemført. 

Det vil fortsat være muligt at 

indbetale via netbank eller ved 

bankoverførsel. Ved denne be-

talingsform vil medlemskortet 

være klar til udskrift eller blive 

udsendt inden 31. marts 2012. 
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Medlemmer, der ikke har betalt 

til tiden, vil få en rykker og vil 

blive opkrævet et ekspeditions-

gebyr på 100 kr., som skal be-

tales sammen med det udestå-

ende kontingent. Manglende 

betaling indebærer, at man kan 

blive slettet fra medlemslisten. 

Medlemsstatus og venteliste  

Pr. udgangen af oktober 2011 

er der følgende medlemmer: 

Seniorer 598 
Pensionister 151 
Juniorer 30 
Minifiskere 1 
Samlever 33 
Passive 13 

I løbet af 2011 er der 46 med-

lemmer, som har meldt sig ud 

og 49, som har undladt at beta-

le. Dermed har der været plads 

til at optage 95 nye medlem-

mer. 

Pr. medio oktober 2011 er der 

ca. 75 personer på ventelisten.  

  
Henrik Hauge Jacobsen 

 

Optagelse af juniorer 

Bestyrelsen har besluttet, at 

juniorer - under forudsætning 

af, at de fisker med et voksent 

medlem - kan optages i for-

eningen, uden at være tvunget 

til at deltage i det obligatoriske 

intromøde. 

Vi håber at denne lettelse vil få 

mange af vores seniormedlem-

mer til at melde deres børn ind i 

VSF. 

Vi forventer, at de voksne med-

lemmer vil være gode ambas-

sadører for VSF og bibringe de 

unge medlemmer den nødven-

dige viden om vedtægter, fiske-

regler og etiske regler.  

Bestyrelsen 

 

Vinterprogram, seniorafde-

lingen 2011-2012 (foreløbigt) 

Der er Klubaften hver mandag 

aften fra kl. 19:00 - 22:00. 

Som det ses, er der ”program” 

på de enkelte aftener, men det 

skal understreges, at der ikke er 

pligt til at deltage i aktiviteter-

ne. Man kan også bare møde op 

for at få en sludder og en kop 

kaffe eller en øl. 

Program for vinteren: 

 31/10 Sæsonens sidste fi-

skedag. Grillen er tændt ved 

klubhuset kl. 20.  

 07/11 Introduktion til vin-

tersæsonen. Kaffe, kage og 

fiskefilm. 

 14/11 Fluebinding og grej-

fremstilling.  

 21/11 Flueliner, knuder, 

loops og vedligehold.  

 28/11 Grejfremstilling og 

fremstilling af træ-silhuet af 

din pralefisk. 

 05/12 Grejfremstilling og 

fremstilling af træ-silhuet.  

 12/12 Foredrag/dias.  

 19/12 Juleafslutning med 

gløgg, æbleskiver, hygge og 

en fiskefilm. 

 26/12 og 02/01 Jule- og 

Nytårspause. 

 09/01 Fluebinding, grej-

fremstilling og opfølgning på 

træsilhuet.  

 16/01 Foredragsaften. 

 23/01 Fluebinding og grej-

fremstilling.  

 30/01 Debataften - aktuelt 

emne vælges senere.  

 06/02 Fluebinding og grej-

fremstilling.  

 13/02 Hyggeaften (vinterfe-

rie).  

 20/02 Fortællinger og bille-

der om laksefiskeri i Nord-

norge 

 27/02 Grejfremstilling samt 

å-fluer til Skjern og Vejle.  

 05/03 Tørfluer ved Kim 

Bentzen.  

 12/03 Grejvedligehold med 

professionel grej-reparatør.  

 19/03 Medlemmernes egne 

fortællinger, indlæg, billeder 

og film. 

 26/03 Vintersæson afslut-

ning. Madlavning på Mølholm 

Skole. (Tilmelding er nød-

vendig) 

 01/04 Sæsonstart. Arran-

gementet forestås af junior-

afdelingen.  

Til sommersæsonen 2012 vil 

der på annoncerede aftener 

være åbent klubhus med hygge, 

bål, kaffe og grillpølser, før eller 

efter fiskeriet. Åbningsdage og 

tider annonceres via hjemmesi-

den. 

Der planlægges også ”Kend din 

å kursus” til foråret 2012. 

Følg med på hjemmesiden og 

læs om eventuelle ændringer i 

programmet og mere detaljeret 

om arrangementerne. 
 

Henrik Skøtt 
 

Klub 60+ 

En sæson slutter og en sæson 

begynder. 

Klub 60+ åbner døren mandag 

den 7/11 – 2011 kl. 9:00. 

Alle "ældre" medlemmer er vel-

komne i klubhuset hver mandag 

fra kl. 9:00 til 12:00. 

Husk, kaffe og en øl eller vand 

er gratis, men det koster 20 kr. 

at sætte sig på stolen. 

Kurt Jørgensen 

 

Generalforsamling i junior-

afdelingen 

Tirsdag d. 1. november fra kl. 

19-22 holder juniorafdelingen 

generalforsamling i klubhuset. 

Vi håber at se mange juniorer 

denne aften. 

Juniorafdelingen 
 

Vinterfiskeri 

Ved udgangen af oktober lukker 

fiskeriet i vores åer. 

I søerne må der til gengæld 

fiskes hele året med undtagelse 

af april måned, hvor gedderne 

skal have fred til at yngle. 

Bestyrelsen 
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Vejle Sportsfiskerforening                                                          Fangstrapport 2011 
 

Dette skema er forbeholdt de medlemmer, som ikke har mulighed for rapportering via hjemmesiden (www.vsf-vejle.dk) 

Rapporten skal være indsendt senest tirsdag d. 15/11-2011 til: Vejle Sportsfiskerforening, Buldalen 13, 7100 Vejle 

Indsendes rapporten ikke rettidigt, opkræves et gebyr på kr. 150,- (jf. vedtægterne §7, stk. 5) 

 

    Jeg har fået ny adresse (skal anføres på bagsiden) 

 

 
Sæt krydser:   Jeg har intet fanget i 2011 og indsender derfor en tom fangstrapport   

Mine fangster er angivet i skemaet herunder 

 Mine fangster må ikke offentliggøres på hjemmesiden 

Dato Art Køn 
Længde 

(cm) 

Vægt 

(kg) 

Hjemtaget       

Ja/Nej 
Fiskevand / Fangststed 

23/7 Havørred Hun 56 2,1 Ja Vejle å / Knabberup                                        (Eksempel på udfyldning) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Jeg ønsker fremover at benytte hjemmesiden til rapportering - og ønsker et password til hjemmesiden. 

Min e-mail adresse er (benyt venligst BLOKBOGSTAVER): 

Jeg ønsker følgende password:           Du modtager en e-mail, når dit password er oprettet 

 

Forbeholdt VSF (udfyldes ikke):         Modtaget rettidigt             Modtaget for sent                Indtastet i databasen               Password tildelt 

Medlemsnummer  

Navn  

Telefon  

Hjemtagne fisk SKAL rapporteres. 

Genudsatte fisk MÅ rapporteres. 

 

 

Hjemtagne fisk SKAL rapporteres 

Genudsatte fisk KAN rapporteres 

BEMÆRK: 


