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Indkaldelse til 
generalforsamling 

Der indkaldes hermed til Vejle 

Sportsfiskerforenings 87. ordi-

nære generalforsamling 

Torsdag den 29. november 

2012 kl. 19.00 – 21.30 

i DGI-Huset, Vejle, 

Willy Sørensens Plads 5 

Der serveres en øl eller en vand 

samt kaffe og kage. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslår Jørgen 

Asger Nielsen. 

2. Bestyrelsens beretning  

Herunder spørgsmål til ud-

valgenes skriftlige beretnin-

ger - se hjemmesiden. 

3. Regnskab  

Herunder også juniorafdelin-

gens regnskab. 

4. Indkomne forslag fra 

medlemmer 

5. Indkomne forslag fra be-

styrelsen 

6. Fastsættelse af kontin-

gent 

7. Valg til bestyrelsen 

På valg er Niels Risak, Brian 

Petrowski, Henrik Hauge Ja-

cobsen, Søren Stjernholm 

Jensen og Tom Jensen. 

Søren Stjernholm Jensen og 

Henrik Hauge Jacobsen mod-

tager ikke genvalg. Bestyrel-

sen foreslår i stedet valg af 

Jørgen Asger Nielsen og Bent 

Vilain. 

8. Valg af bilagskontrollant 

På valg er bilagskontrollant 

Søren Østergaard og supple-

ant Morten Christensen, som 

begge modtager genvalg. 

På grund Carl Storebjergs 

død indtræder Morten Chri-

stensen som bilagskontrol-

lant. 

Bestyrelsen foreslår valg af 

Knud Jørgensen som ny sup-

pleant for bilagskontrollører. 

9. Eventuelt  

Ad 4. Forslag fra medlemmer 

Thomas Bech har ønsket en 

vejledende afstemning om en 

løbende gyldighedsperiode på 

24 timer for både dag- og gæ-

stekort. 

 

Ad 5. Forslag fra bestyrelsen 

§7, stk. 5: Nuværende 

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. 

§7, stk. 5: Ændringsforslag 

Medlemmer skal indsende eller 

indtaste deres fangster i for-

eningens fiskevand senest 10 

dage efter fangstdatoen.   

Bestyrelsens bemærkninger: 

Ændringsforslaget er en konse-

kvens af de skærpede rapporte-

ringskrav, der blev vedtaget ved 

generalforsamlingen 2011. 

Bestyrelsen finder det ikke ri-

meligt, at medlemmer, som i 

løbet af sæsonen pligtskyldigt 

har rapporteret fangster, skal 

pålægges et gebyr, såfremt de 

glemmer, at lukke deres fangst-

rapport ved sæsonafslutning. 

Kravet om at medlemmer, som 

intet har fanget i sæsonen, skal 

lukke deres fangstrapport, er 

uden betydning for vurdering af 

fiskeriets udvikling. 

Bestyrelsen finder derfor, at det 

er uden betydning, om disse 

medlemmer lukker deres 

fangstrapport eller ej. 

Bestyrelsen 
 

Ad 7. Valg til bestyrelsen: 

Bestyrelsens 

to kandidater til nyvalg til be-

styrelsen: 

Jørgen Asger 

Nielsen 

Jeg er 65 år, 

indfødt vejlen-

ser, gift, 2 

børn og 2 

børnebørn. 

Er nu pensio-

neret, har 

været advokat 

i ca. 35 år, med speciale i fast 

ejendom, herunder naturbe-

skyttelse og miljø. Har i de "ak-

tive" år været medlem af flere 

bestyrelser, bl.a. Givskud Zoo i 

27 år. 

I min fritid er jeg udpræget na-

turmenneske, jagt, fiskeri og 

fuglekikkeri. 

Efter min pensionering er fiske-

riet min foretrukne interes-

se, dels i Vejle å og dels sønder-

jyske åer, samt i Norge. 

Oplevelserne i naturen er langt 

større end mine fangster, hel-

digvis. 

Bent Vilain 

Har været 

medlem af 

foreningen i 

27 år. Har 

tidligere været 

medlem af 

både bestyrel-

se og opsyns-

afdelingen, og har deltaget ak-

tivt i foreningens fiskeopdræts-

arbejde i mange år.  

Alder: 58 år. 

Beskæftigelse: Projektleder hos 

GEA Process Engineering. 

Årsag til opstilling: Brænder for 

foreningen og synes jeg har lyst 

og energi til at engagere mig i 

foreningsarbejdet og det liv, der 

omslutter naturen og det rekre-

ative fiskeri.  
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Formanden har ordet: 

Kalenderen 

viser lige nu 

medio okto-

ber. Det er 

efterår, og 

bladene på 

træerne har 

skiftet farve. 

Dagene er 

blevet kortere, og når I læser 

mit indlæg er fiskesæsonen slut.  

Tiden nærmer sig vores årlige 

generalforsamling, og det giver 

anledning til refleksion.  

Som foreningens formand vil 

jeg se tilbage på året der gik, 

gøre lidt status og også se 

fremad på det nye år, som 

kommer. Hvad har vi i bestyrel-

sen på ”beddingen”, og hvad 

kommer der til os udefra? 

Jeg har i det følgende forsøgt 

dels at fremhæve nogle af de 

emner, som måske skal drøftes 

på generalforsamlingen, og dels 

nogle af de mange forskellige 

aktiviteter, der efter min opfat-

telse bør orienteres om i denne 

information og generalforsam-

lingsindkaldelse. 

Generalforsamlingen 

Generalforsamlingen er forenin-

gens højeste myndighed. Det er 

her, hvor alle foreningens med-

lemmer på et og samme sted 

kan drøfte vigtige emner. Store 

som små. 

De sidste par år har vi på gene-

ralforsamlingen brugt meget tid 

på at få tilrettet vores love og 

regler for fiskeri. Det har des-

værre betydet, at debatten er 

gledet lidt i baggrunden. 

Det er min opfattelse, at debat-

ten er et af de vigtigste punkter 

på generalforsamlingen. Det er 

her vi sammen kan diskutere, 

hvordan vores forening bør ud-

vikle sig. Derfor bør du møde op 

på generalforsamlingen og give 

din mening til kende. 

Adgang til naturen 

Den nye lov om randzoner be-

tyder, at alle danskere med ti-

den får adgang til nye naturom-

råder i op til ti meter brede zo-

ner langs vandløb og rundt om 

søer. Her må jorden ikke dyr-

kes, og derfor vil der udvikle sig 

ny natur.  

Men der er flere ting man skal 

være opmærksom på. Man skal, 

som ministeriet skriver, huske 

at: ”Sætte fødderne rigtigt”. Der 

er kun adgang til uopdyrkede 

arealer. I nogle tilfælde har 

lodsejeren tilladelse til at lukke 

for offentlig adgang. Det gælder 

f.eks. hvis der går indhegnede 

dyr i randzonen. I så fald har 

man ikke adgang til det indheg-

nede areal. 

Bestyrelsen har drøftet den nye 

lov om randzoner - blandt andet 

i forhold til foreningens regler 

for fiskeri. Og bestyrelsen har 

besluttet, at færdsel ved fiskeri 

for foreningens medlemmer vil 

være uændret.  

Det betyder, at du som medlem 

- i forhold til foreningens regler 

for fiskeri - når du færdes med 

stang og snøre langs åen - kun 

må gå på de matrikler, hvor 

foreningen enten har lejet fiske-

retten eller har en aftale om 

færdselsret med den, som ejer 

jorden.   

Parkering 

Vi har flere gange gjort op-

mærksom på, hvordan og hvor 

medlemmerne skal parkere, når 

der fiskes. Vi må derfor gå ud 

fra, at det ikke er foreningens 

medlemmer der parkerer, dels 

hvor motortrafikvejen passerer 

Vejle Å, og dels ved den nye 

rundkørsel ind mod Genbrugs-

pladsen.  

Kommunens forslag til regu-

lering af Vejle Å på stræk-

ningen mellem Haraldskær 

Fabrik og Haraldskær 

Projektets formål er omsætning 

af kvælstof. Der sker en regule-

ring af Vejle Å med henblik på 

at hæve bundkvoten ved ud-

lægning af sten i det eksiste-

rende å-profil samt ved etable-

ring af nye slyng, der placeres 

højere i terrænet end den nu-

værende å. Åen skal derefter 

svømme over sine bredder i 

perioder. Grundvandsspejlet vil 

blive mere eller mindre perma-

nent hævet til et niveau i de 

øverste jordlag. 

Som vi er orienteret om lige nu, 

ser det ud til, at vores fiskeret, 

som vi lejer af kommunen på 

den pågældende strækning 

nedstrøms Haraldskær Fabrik, 

ikke reduceres og forbliver in-

takt. 

Projektet har været i offentlig 

høring og kan ses på Vejle 

Kommunens hjemmeside. 

Vejle Kommune & ”Vandpla-

nen” 

Vandhandleplanen er udarbej-

det på baggrund af statens 

vandplaner, der detaljeret be-

skriver, hvilke indsatser kom-

munen er ansvarlig for at gen-

nemføre inden udgangen af 

2015.   

Ansvaret for at nå målet om en 

god tilstand i vandmiljøet er delt 

mellem stat og kommuner. Sta-

ten har bl.a. ansvaret for ud-

pegningen af de omdiskuterede 

randzoner.  

Vejle Kommune er omfattet af 5 

statslige vandplaner, som sam-

let set giver anledning til føl-

gende indsatser i kommunen i 

1. vandplanperiode, som løber 

frem til 2016: 

 Genåbning af 6,5 km rør i 

vandløb på ca. 21 lokaliteter 

 Fjernelse af 59 spærringer 

 Restaurering i ca. 17 km 

vandløb på 20 strækninger 

 Ændret vandløbsvedligehol-

delse i ca. 51 km vandløb på 

43 strækninger, heraf 16 km 

af hensyn til okkerbekæm-

pelse 

 Etablering af 410,1 ha våd-

områder fordelt på: 

o 340,6 ha, heraf 8,6 ha 

privat vådområde i oplan-

det til Lillebælt/Jylland 

svarende til i alt 49 tons 

kvælstof årligt 

o 69,5 ha, heraf 20,5 ha 

privat vådområde i oplan-

det til Ringkøbing Fjord 

 Etablering af 29 ha fosfor-

ådal fordelt på: 

o 8,1 ha fosfor-ådal i oplan-

det til Fårup Sø 

o 20,9 ha fosfor-ådal i op-

landet til Rands Fjord 

(fælles med Fredericia 

Kommune) 

 Indsats ved 5 dambrug 

 Indsats ved 5 regn-betingede 

udløb 

 Indsats ved 1 renseanlæg 
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 Krav om spildevandsrensning 

ved 1007 ejendomme i det 

åbne land. 

Til sammenligning af de 410 

hektar nye vådområder, der 

skal fjerne kvælstof til Vejle 

Fjord og Ringkøbing Fjord, har 

vandarealet ved Kongens Kær 

ved vores klubhus et vandareal 

på ca. 30 hektar, så det er store 

arealer, det drejer sig om. 

Vejle Kommunes har udarbejdet 

overordnede prioriteringskriteri-

er, som fremgår af vandplanen. 

Her kan man i øvrigt se, at der 

er flere end 100 projekter i 

vandopland 1 (Vejle å-

systemet). 

Det er forsat bestyrelsen hold-

ning, at vi som en aktiv grøn 

forening skal tilbyde vores 

hjælp og assistance til gennem-

førelse af de projekter, hvor 

kommunen vurderer, at vi kan 

være behjælpelig - i det omfang 

vi har ressourcer, mandskab og 

midler hertil. 

Etablering af handicapfiske-

plads 

I år har vi igangsat første etape 

af etableringen af en handicap-

fiskeplads. Selve handicapplad-

sen er etableret på den gamle 

grødeopsamlingsplads udfor 

”Gruset” ved Knabberup. 

Det samlede projekt består af 

tre etaper. En ca. 160 meter 

lang gangbro på land opstrøms 

”Gruset”, selve handicappladsen 

på ”Gruset” og en ca. 88 meter 

lang gangbro nedstrøms ”Gru-

set”. Den nedstrøms gangbro vil 

alt efter den aktuelle vandstand 

i åen være ”flydende”. 

Siden foråret har der været ar-

bejdet på etableringen af selve 

handicappladsen, som man har 

kunnet læse om på hjemmesi-

den. Et mindre hold af frivillige 

har det meste af året arbejdet 

ihærdigt for at få første del af 

projektet færdigt. Dem skylder 

vi en speciel tak. De har virke-

ligt ydet et godt stykke arbejde 

for at andre forhåbentligt kan 

komme til at fange en fisk.  

Jeg har fået mange spørgsmål 

til projektet. Hvad koster det? 

Har vi nogle handicappede i 

foreningen, som vil bruge ste-

det? Hvad skal det gøre godt 

for? Hvem må nu fiske på ste-

det? 

Vedrørende økonomien så har vi 

tidligere modtaget kr. 30.000 

fra Jelling Sparrekasses Fond, vi 

har modtaget 50.000 fra kom-

munen, og vi har selv tidligere 

afsat kr. 20.000.  

Vi har p.t. ikke endeligt gjort op 

hvor mange frivillige timer, der 

er brugt i år – men det er man-

ge. 

Vi er næsten i mål med handi-

cappladsen på ”Gruset”, og vi 

forsøger nu at få økonomien på 

plads med hensyn strækningen 

opstrøms handicappladsen. 

Fiskeriet og de etiske regler 

I skrivende stund ser det ud til 

at fiskeriet i Vejle Å er på højde 

med eller lidt bedre end de tidli-

gere år. Det er jo dejligt at kon-

statere. Specielt når vi både 

internt i foreningen og fra andre 

lystfiskere er blevet bebrejdet, 

at vi ikke længere foretager 

udsætning af fisk i Vejle Å, men 

alene lader naturen – læs de 

vilde fisk – sørge for de næste 

generationer fisk (reproduktio-

nen).  

Jeg vil gerne rejse debatten om, 

hvor mange fisk, man skal have 

lov til/bør have lov til at hjem-

tage på årsbasis. Vi har jo en 

regel om, at man må hjembrin-

ge tre laksefisk pr. dag. Så 

langt så godt. Men er der ikke 

en grænse for hvor mange fisk 

man med rimelighed kan fortæ-

re? 

Det er ikke fordi jeg lider af 

brødnid. Men er der ikke en øv-

re grænse for, hvor mange fisk 

man bør hjemtage?  

VSF i medierne  

Her i oktober har vores igang-

satte projekt med etableringen 

af handicapplads på ”Gruset” 

ved Knabberup været spaltestof 

i den lokale avis Vejle Amts Fol-

keblad. Tre dage i træk fik vi 

omtale og spalteplads i avisen. 

En dag var vi på forsiden, side 

et og to.  

Grunden til den megen omtale 

er henvendelser til avisen fra 

borgere, der er af den opfattel-

se, at vores projekt ”skæmmer” 

naturen på det pågældende 

sted, herunder at projektet ikke 

har fået de nødvendige tilladel-

ser fra kommunen. 

Vejle Kommune har, som man 

har kunnet læse i avisen, klart 

tilkendegivet, at kommunen 

tidligere har oplyst VSF om, at 

det ansøgte projekt kunne 

igangsættes, da det ikke kræ-

vede tilladelser.  

Som en konsekvens af borger-

henvendelsen og medieomtalen 

har kommunen nu vurderet, at 

projektet skal godkendes efter 

byggeloven, naturbeskyttelses-

loven og vandløbsloven. 

Salg af kommunal ejendom 

Det må desværre forventes, at 

Vejle Kommune sætter kommu-

nens jord i og omkring Harald-

skær til salg. Det er trist. 

Det glædelige for os som lystfi-

skere og brugere af naturen er 

dog, at kommunens borgerme-

ster og viseborgmester sidste år 

forsikrede os om, at der er poli-

tisk enighed om, at kommunen 

inden salg dels udmatrikulerer 

10 meter langs de parceller 

langs åen, som kommunen ejer, 

og dels beholder arealet såle-

des, at kommunens borgere er 

sikret adgang, og kommunen 

har sikret fiskeretten. Det må vi 

huske at kvittere dem for. 

Datofiskeri 

Bestyrelsen valgte for sæson 

2012 dels at ophæve datofiske-

riet på stykket ved Knabberup, 

og dels at skærpe datofiskeriet 

på Nørager. 

Vi har ikke modtaget nogen 

direkte reaktioner fra medlem-

merne på de nye regler. Men 

det er mit indtryk, at der er ta-

get godt imod de ændrede reg-

ler.  

Opsynet vurderer således, at 

ophøret af datofiskeriet på 

Knabberup tilsyneladende ikke 

har øget fiskepresset. Nørager-

stykket er derimod stadig me-

get presset i højsæsonen, men 

det umiddelbare indtryk er, at 

flere forskellige medlemmer har 

kunnet få plads i år. Det i sig 

selv anser vi for positivt. 

Klubhuset & varmesystemet 

Vi har i en årrække i bestyrel-

sen og klubhusudvalget arbej-

det på at få reduceret vores 

varmeudgift. Vi har vedholden-
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de henvendt os til kommunen 

angående mulige alternativer til 

det nuværende varmesystem, 

som består af et ældre oliefyr. 

Udgiften til opvarmning er en 

stadig stigende post på forenin-

gens regnskab. 

Bestyrelsen og klubhusudvalget 

har grundigt undersøgt marke-

det for ”alternativ energi” og 

fået udarbejdet flere rapporter 

herom.  

Nu ser det så ud til, at flere års 

arbejde bærer frugt. Vi har se-

nest i september fået tilkende-

givelse fra kommunen om, at 

vores varmesystem nu kan blive 

udskiftet.  

Vi får installeret en luft til vand 

varmepumpe og får solceller på 

taget. Solcellerne skal levere en 

del af den strøm, der skal til for 

at drive det nye varmesystem. 

Der forventes en pæn besparel-

se på varmeudgifterne i forhold 

til de nuværende.  

Vejadgang til klubhuset 

Som mange, der færdes til og 

fra klubhuset, har bemærket, er 

vejen ned til klubhuset i en rig-

tig dårlig stand.  

Vi forsøger at få kommunen til 

at hjælpe os med en mere varig 

istandsættelse af vejen, end 

blot et læs stabilgrus.  

Hvis det mod forventning ikke 

lykkes os at få kommunen til at 

afholde udgiften, så er bestyrel-

sen indstillet på, at vi selv må 

finde midler hertil.  

Vi starter snart på vintersæso-

nen i klubhuset, så vi skal have 

udbedret vejadgangen. Såfremt 

vi ikke kan få kommunen til at 

afholde udgiften, er det besty-

relsens holdning, at midlerne til 

projektet tages af opsparings-

kontoen.  

Har vi medlemmer, der kan og 

vil yde frivilligt arbejde og/eller 

økonomisk bidrag til vejadgan-

gen? 

Fiskevandet 

Lodsejerudvalget har i årets løb 

kunnet fastholde eller forny alle 

bestående kontrakter. Det gæl-

der således også kontrakten 

med Ib Pabst i Tørskind.  

Ved salg af Kjeldkær Gods har 

vi med den nye ejer tegnet en 3 

årig kontrakt. 

Ved Vejle å har vi år erhvervet 

nyt fiskevand hos Morten Tving 

og Peter Rosendahl i Tørskind, 

samt med Tommy Lynggård 

Jacobsen i Rue. 

Ved Rohden å er der erhvervet 

nyt fiskevand hos Steen Høj-

gaard, Ørum gård, og i i Omme 

å hos Jens Uth. 

Foreningens administration: 

Foreningernes brug af med-

lemsdatabasen i Danmarks 

Sportsfiskerforbunds kasserer-

system har i 2012 stort set fun-

geret tilfredsstillende. Problem-

områderne er nu begrænset til 

afregning af DSF-kontingenter, 

specielt for medlemmer, som er 

medlem af flere foreninger un-

der DSF.  

I løbet af året er det lykkedes 

VSF’s sekretariat at få koordine-

ret medlemsdata i Danmarks 

Sportsfiskerforbunds og VSF´s 

medlemskartotek. 

Medlemmerne opfordres til selv 

at vedligeholde deres data både 

hos DSF og VSF. Det gælder 

især adresseændringer, telefon 

og e-mail.   

Namsen 

Foreningen planlægger igen, 

hvis der er deltagere nok, at 

organisere en medlemstur til en 

uges laksefiskeri ved Namsen i 

2013. (se mere herom på 

hjemmesiden). 

Foreningens love - § 7 stk. 2 

På sidste års generalforsamling 

blev det vedtaget at: 

”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 

opnår fiskeret på egen ma-

trikel. 

 Medlemmer, som opnår fi-

skeretten via indmeldelse i 

anden allerede etableret 

forening.” 

Bestyrelsen har siden vedtagel-

sen fået flere henvendelser fra 

medlemmer om tilladelse i for-

hold til ovenstående.  

Dog har antallet af henvendel-

ser været færre end forventet. 

Om det er fordi ”fænomenet” er 

mindre end antaget, eller om 

der undlades at søge, kan vi 

ikke vurdere endnu. 

Vi har indtil nu fået 7 henven-

delser, der alle er afsluttet med, 

at de pågældende har fået ac-

cept til forsat fiskeri.  

Jeg vil hermed opfordre de, der 

endnu ikke har henvendt sig 

herom til bestyrelsen, om at få 

det gjort. På forhånd tak. 

Jeg håber vi ses til generalfor-

samlingen. 

 
Anders Chr. Rasmussen 

 

Fangstrapporter 

2012 (status) 

 

2 uger før sæsonens afslutning 

er der 242 personer - svarende 

til 28 % af medlemmerne - som 

har indrapporteret fangster.  

Indrapporteringerne tyder på, 

at resultatet for 2012 vil ligge 

på nogenlunde samme niveau 

eller lidt over niveauet i 2011.  

Ifølge fangstrapporter pr. 15. 

okt. 2012 fordeler hjemtagne 

fangster fra Vejle å, Rohden å, 

og Grejs å, samt Vingsted og 

Fåruphuse sø sig som følger 

(endelige tal for 2011 er vist i 

parentes): 

Havørred 820 (804) 

Regnbue 75 (124) 

Laks 8 (12) 

Bækørred 11 (6) 

Gedde 5 (14) 

  Henrik Hauge Jacobsen 
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Kontingentopkrævning 2013 

Kontingentopkrævninger for 

2013 vil blive udsendt pr. mail 

eller med brev primo december 

2012. 

Betalingsfristen er 

1. februar 2013 

Foreningen opfordrer igen i år 

medlemmerne til at betale med 

Visa/Dankort via betalingsmo-

dulet på hjemmesiden. For 

medlemmerne vil fordelen ved 

denne betalingsform være, at 

medlemskortet for 2013 vil væ-

re klar til udskrivning umiddel-

bart efter, at betalingen er gen-

nemført. Samtidig indebærer 

betaling via betalingsmodulet en 

betydelig lettelse for medlems-

administrationen. 

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 2013. 

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. 15. oktober 2012 er der i alt 

807 medlemmer, som fordeles 

på følgende kategorier: 

Seniorer 572 

Pensionister 156 

Juniorer 26 

Minifiskere 0 

Samlever 27 

Passive 20 

I løbet af 2012 er der 113 med-

lemmer, som er meldt ud, og 

der er optaget 94 nye medlem-

mer. 

I 2012 har der ikke været ven-

teliste.  

Henrik Hauge Jacobsen 

 

Juniorafdelingen  
Der er indkaldt til generalfor-

samling i foreningens Junioraf-

deling tirsdag den 20. no-

vember 2012 kl. 19.00 i klub-

huset. 

Dagsorden ifølge vedtægterne, 

og der bydes på en sodavand til 

de fremmødte.  

Juniorafdelingen 

 

Opsynet 

Arbejdet med udskiftning af 

foreningens skilte langs fiske-

vandet er stort set afsluttet. 

Vi kan nu glæde os over ensar-

tede skilte, som er særdeles 

holdbare og lette at vedligehol-

de. 

Der er opstillet ca. 100 skilte, 

ligesom der ligger ca. 100 kom-

plette skiltesæt på lager. 

Nye opsynsmænd 

I 2012 kunne vi byde velkom-

men til Tom Jensen, Leif Ras-

mussen og Joe Ejlertsen, som 

har valgt at yde en aktiv indsats 

i udvalget. 

Opsynet 

 

Kogræsserlaug 

 

 

 

Sæsonen 2012 er nu afsluttet i 

Kogræsserlauget, og de 25 

”Kogræssere” har på skift ført 

tilsyn med kreaturerne rundt 

om klubhuset fra midten af april 

til midten af oktober. 

Den 10. oktober blev 5 tyrekal-

ve afhentet og kørt til slagtning, 

og efter små 14 dages modning 

blev de kørt tilbage til slagteren 

i Hornsyld, hvor de blev parte-

ret og fordelt i anparter. 

Alle deltagere har lært meget af 

denne første ”prøvesæson” som 

”Kogræssere”, og vi er sikkert 

mange, der ser frem til en ny 

sæson i 2013. 

Hvis du missede chancen for at 

blive en del af ”Kogræsserlau-

get” i 2012, vil der blive ny mu-

uuuulighed i april 2013. 

         Bent Friborg 

 

 

 

Klub 60+ 

En sæson slutter og en sæson 

begynder. 

Klub 60+ åbner døren mandag 

den 5/11–2012 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 

 

Vinterprogram 2012-2013 

seniorafdelingen 

Der er klubaften hver mandag 

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

På bagsiden kan du se vinter-

programmet, men der er ikke 

pligt til at deltage i aktiviteter-

ne. Man kan også bare møde op 

for se på og få en sludder og en 

kop kaffe eller en øl. 

Forår, sommer og efterår 

Arrangementsudvalget arbejder 

på at lave 2 foreningsture (forår 

og efterår) til Skjern å, samt 

evt. ture til vestkysten efter 

havbars, pighvar og østers. 

Disse vestkystture er meget 

afhængige af vejret, og de an-

nonceres derfor kort før afhol-

delsen. Så hold godt øje med 

hjemmesiden og opslagstavlen. 

Endvidere regner vi i løbet af 

foråret med at gennemføre det 

tidligere aflyste fluekastekursus 

med Bjarke Horst Jensen. 

Eventuelle ændringer i pro-

grammet, samt nærmere infor-

mation om de enkelte arrange-

menter, vil løbende komme på 

hjemmesiden, så følg med der. 

Henrik Skøtt 

Ny adresse, telefon eller e-

mail? 

Så husk at du selv skal rette det 

på hjemmesiden, samt hos 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Sekretariatet 

Vinterfiskeri 

I søerne må der fiskes hele året 

med undtagelse af april måned, 

hvor gedderne skal have fred til 

at yngle. 

Bestyrelsen 
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                                    Vintersæsonen 2012-13
 

 

 

 

 

 

 

Medmindre andet er angivet begynder arrangementerne kl. 19 og slutter ca. kl. 22. 

Evt. ændringer, tilføjelser eller aflysninger vil blive oplyst på hjemmesiden og på opslagstavlen i 

klubhuset.  

NOVEMBER 2012: 

 Mandag  05/11: Hyggesnak om vinterprogrammet og fluebinding. 

 Mandag  12/11: Foredrag om ålen, ved Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua. 

 Mandag  19/11: Fluebinding: Kystfluer til vinteren. 

 Mandag  26/11: NYHED: Varmrøgning og gravad fisk. Tilmelding påkrævet. 

DECEMBER 2012: 

 Mandag  03/12: Foredrag ved Kåre M. Ebert. 

 Mandag  10/12: Fluebinding: Kystfluer til foråret. 

 Mandag  17/12: Juleafslutning med gløgg, æbleskiver, film og julehygge.  

JANUAR 2013: 

 Mandag  07/01: Flueliner, loops, knuder og vedligehold – oplæg til fluekast. 

 Mandag  14/01: BEMÆRK: Klubaftenen er flyttet til onsdag d. 16/01 i Mølholm Hallen. 

 Onsdag 16/01: NYHED: Indendørs fluekast i Mølholm Hallen fra kl. 20:00. 

 Mandag  21/01: BEMÆRK: Klubaftenen er flyttet til onsdag d. 23/01 i Mølholm Hallen. 

 Onsdag 23/01: NYHED: Indendørs fluekast i Mølholm Hallen fra kl. 20:00. 

 Mandag  28/01: Foredrag ved Jerk Sönnichsen (evt. i ekstern foredragssal). 

FEBRUAR 2013: 

 Mandag  04/02: Foredrag om Alaskatur ved Thomas Salomonsen. 

 Lørdag  09/02: Lørdags-fluebinding ved Niels Verner. Tilmelding påkrævet. 

 Mandag  11/02: Grillpølser, film og hygge. 

 Mandag  18/02: Fluebinding: Vejle å fluer. 

 Mandag  25/02: Foredrag: Teoretisk gennemgang af farvning af materialer, ved 

Jens Lund Adamsen. 

MARTS 2013: 

 Mandag  04/03: Zonkerfluer til bl.a. Skjern Å, ved Ronny Lagoni & Kim. 

 Mandag  11/03: Flueliner, loops, knuder og vedligeholdelse. 

 Mandag  18/03: Medlemmernes egne indlæg. 

 Mandag  25/03: Vinterafslutning: Madlavning på Mølholm Skole. Tilmelding påkrævet.  

APRIL 2013: 

 Mandag  01/04: Sæsonstart 2013. Premiere ved åen. 


