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PREMIEREN SØNDAG DEN 1. APRIL I KLUBHUSET
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Bestyrelsen 
Formand  
Anders Chr. Rasmussen (FU) 75 88 05 50 
Engbakken 11,7100 Vejle 26 70 13 80 
E-mail: formand@vsf-vejle.dk 

Næstformand  
Niels Risak (FU)  25 67 81 09 
Skovstien 3, 7300 Jelling  
E-mail: niels@vsf-vejle.dk 

Kasserer 
Leo Mikkelsen  20 78 88 95 
Grejsåvænget 37, 1. sal, 7100 Vejle 
kasserer@vsf-vejle.dk 

Sekretær 
Henrik Hauge Jacobsen (FU) 40 13 93 95  
Iver Jarls Vej 34, 7100 Vejle 
E-mail: hauge@vsf-vejle.dk 

Arne Rasmussen  75 82 71 81 
Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle 20 63 35 18 
E-mail: arne@vsf-vejle.dk 

Bent Friborg 
Smalager 33, 7120 Vejle Ø 20 24 26 59 
E-mail: friborg@vsf-vejle.dk 

Brian Petrowski (FU)  75 72 19 24 
Silkehalevej 3, 7100 Vejle 22 13 32 43 
E-mail: brian@vsf-vejle.dk 

Henrik Bach  20 56 77 07 
Højenvej 2, Nr. Vilstrup, 7100 Vejle 
E-mail: henrik@vsf-vejle.dk  

Ole Damsgaard  28 18 77 33 
Grejsdalsvej 88, 7100 Vejle  
E-mail: ole@vsf-vejle.dk 

Søren Stjernholm                      50 52 89 28 
Hesteskoen 10, Jerlev, 7100 Vejle 
E-mail: soren@vsf-vejle.dk 

Tom Jensen  75 82 74 87 
Gl. landevej 30, 7100 Vejle 20 20 21 95 
E-mail: tom@vsf-vejle.dk 

(FU) Forretningsudvalg   

Sekretariatet 
Fælles E-mail: sekretariat@vsf-vejle.dk 
Telefon: 24 89 53 50 (mandag-fredag kl. 17-19) 
Henrik Hauge Jacobsen (formand) 40 13 93 95 
Henrik Bach  20 56 77 07 
Leo Mikkelsen  20 78 88 95 
Niels Risak  25 67 81 09 

Fiskeriopsynet 

Fælles E-mail: opsyn@vsf-vejle.dk 
Henrik Bach (formand)  20 56 77 07 
Brian Andersen  20 66 18 18 75 68 18 18 

Joe Ejlertsen 21 47 97 48 75 83 36 41 
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 75 81 66 12 
Kim Palm   22 74 18 97 
Tom Jensen 20 20 21 95 75 82 74 87 

Arrangementsudvalg 

Fælles E-mail: arrangement@vsf-vejle.dk 
Henrik Skøtt (formand)  60 45 54 15 
Martin Hansen  60 47 94 02 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 
Morten Jørgensen  21 67 74 44 
Kasper Emil Nielsen  30 12 50 59 

Lodsejerudvalg 

Fælles E-mail: lodsejer@vsf-vejle.dk 
Arne Rasmussen (form.)20 63 35 18 75 82 71 81 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Flemming Maack 40 26 57 52 75 86 57 52 
Niels Risak  25 67 81 09 
Thomas Holst Tegllund  20 13 93 20 
Brian Petrowski 22 13 32 43 75 72 19 24 
Kurt Pedersen  26 13 11 10 
Kurt Jørgensen  75 81 44 01 
Simon V. Hansen  75 82 13 62 

Å-udvalg 

Fælles E-mail: aaudvalg@vsf-vejle.dk 
Brian Petrowski (form.) 22 13 32 43 75 72 19 24 
Alex Arnholtz 51 88 62 48 75 82 62 42 
Finn Nielsen  20 91 52 25 
Jan Iburg  23 83 45 46 
Claus Bjerremand  21 63 31 39 
Kurt Pedersen  26 13 11 10 
Ole Damsgaard  28 18 77 33 
Bent Friborg  20 24 26 59 

Sponsor-udvalg 

Fælles E-mail: sponsor@vsf-vejle.dk 
Thomas Holst (formand ) 20 13 93 20 
Leo Mikkelsen  20 78 88 95 
Anders Chr. Rasmussen  75 88 05 50 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 

Klubhus-udvalg 

Fælles E-mail: klubhus@vsf-vejle.dk 
Kim Juhl Jensen (formand) 28 96 88 43 
Arne Rasmussen 20 63 35 18 75 82 71 81 
Niels Risak  25 67 81 09 
Claus Jelling  75 72 08 27 
Brian Petrowski 22 13 32 43 75 72 19 24 
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Junior-afdelingen 

Fælles E-mail: junior@vsf-vejle.dk 
Ledere: 
Kim Bentzen  74 55 31 11 
Jan Andersen  22 78 93 70 
Henrik Kjeldsen 25 50 22 23 75 87 21 90 
Per F. Kristensen  75 82 00 82 
Jacob Hougaard  28 26 82 71 
Kaj Olander Pedersen 30 49 12 53 75 65 06 82 
Rasmus Kjeldsen  28 14 72 48 
Søren Stjernholm Jensen 50 52 89 28 
Juniorbestyrelse: 
Mathias Rieper Andersen (formand) 75 65 02 32 
Mikkel Hansen (næstformand) 75 83 47 59 
Mikkel Eiberg Møller  60 45 85 74 
Sebastian Bøss  40 54 14 70 
Jesper M. Larsen  20 73 15 87 

Klub 60+ 

Kurt Jørgensen  75 81 44 01 
Knud Jørgensen  75 89 14 96 
Jørgen Asger Nielsen  75 82 72 43 

 

Premieren søndag den 1. april 2012 

Vi holder traditionen i hævd og 
markerer sæsonstarten ved åen. 
Det sker i og omkring klubhuset på 
Buldalen 13 i Vejle, søndag den 1. 
april. 
 

 Fra kl. 8 - 9 sørger juniorafdelingen for servering af 
gratis kaffe og rundstykker sponseret af Uhrhøj 
Bageri. 

 Fra kl. 10 - 12 er der stang-demonstration fra 
Scierra v. Ronny Lagoni og fra Zpey v. Søren Søn-
dergård. 

 Fra kl. 11:30 til 12:30 kan der købes gule ærter 
med flæsk, pølser og brød samt øl, vand og kaffe. 
Prisen er 50 kroner – husk tilmelding. 

 Fra kl. 12-13 har juniorerne grillpølser m. brød til 
salg. Der skal spares sammen til Norgesturen, så 
husk lidt støttekroner. 
  

Hvis du vil have gule ærter skal du tilmelde dig til Arne, 
senest mandag d. 26. marts på e-mail arne@vsf-
vejle.dk eller telefon 20 63 35 18. Der serveres kun 
gule ærter, hvis der er nok tilmeldte. 

Vel mødt til en ny sæson!   Arrangørerne 

Kære medlemmer og lodsejere 

En ny fiskesæson er på vej. 
Traditionen tro er der sæson-
premiere den 1. april med ud-
gangspunkt fra klubhuset, se 
nærmere i ”Premiereannoncen”. 

Som formand for foreningen er 
det mig en stor glæde, at vi har 
en rigtig stor opbakning fra vores 
lodsejere - både når vi skal leje 

fiskevand, og når vi spørger om tilladelse til beskæring 
af siv, buske og træer - eller til at foretage udlægning 
af gydegrus m.v.. Det er dejligt. Tak for det. 

Vores nuværende lodsejeraftaler er på plads, og vi har 
udvidet med nyt fiskevand i Vejle Å og Omme Å. Det er 
dejligt. Vi har i år bl.a. fornyet vores lejekontrakt med 
Naturstyrelsen. Vi har med styrelsen aftalt, at et stykke 
af det lejede fiskevandet ved Ravningbroen er frit for 
alle, der har lovligt statsfisketegn. 

Det bliver i år specielt spændende at følge, hvordan 
den genslyngede åstrækning nedstrøms Tørskindbro 
udvikler sig. Når I læser disse linjer, vil den første yngel 
måske være på vej op gennem det gydegrus, som blev 
udlagt sidste sommer. Det er da fantastisk at tænke 
på. Endnu engang en stor tak til vores lodsejere ved 
Tørskind, som sammen med kommunen har gjort 
dette projekt muligt.  

Vi har et meget velfungerende klubhus, hvor der 
løbende sker rigtigt mange forskellige tiltag og arran-
gementer. Stor ros til både arrangementsudvalget og 
klubudvalget.  

Vi har, som I måske har læst på hjemmesiden, etable-
ret et egentligt sekretariat. Sekretariatet varetager den 
daglige drift. Målet hermed er at sikre, at alle admini-
strative opgaver bliver udført korrekt og rettidigt, så 
medlemmerne oplever, at medlemsadministrationen 
fungerer problemfrit, og så eksterne parter oplever, at 
VSF’s administration fungerer professionelt.  

Vi har i bestyrelsen sat en del nye ”skibe” i åen. Dem 
håber vi, at I vil være med til at hjælpe os med at få 
godt i havn. 

Vi starter i løbet april - maj på det store projekt med 
etablere en handicapfiskeplads og en ca. 300 meter 
lang ”gangbro” opstrøms klubhuset. Selve handicapfi-
skepladsen placeres på den gamle P-plads ved ”Gru-
set”. Gangbroen etableres op- og nedstrøms handicap-
fiskepladsen. Vi starter først med selve handicapfiske-
pladsen, og udbygger dernæst op- og nedstrøms i det 
tempo, vi har tid og økonomi til det. Vi har indkøbt 
tømmer m.v., og der er brug for frivillige hjælpere. Vi 
vil derfor snarest informere om tidsplan og annoncere 
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efter arbejdskraft på hjemmesiden.  

Bestyrelsen ønsker at gøre mere af det fiskevand, vi 
har lejet, mere tilgængeligt, end det er nu. Derfor er 
der startet på en systematisk gennemgang af fiskevan-
det med det formål at få klarlagt, om der er behov for 
beskæring af træer og buske. Hvis det er tilfældet, og 
lodsejeren er indforstået hermed, indgår strækningen i 
vores prioritering. På hjemmesiden vil der blive annon-
ceret efter arbejdskraft til beskæring og lignende 
projekter – så hold øje med det.   

Klubhusudvalget arbejder sammen med bestyrelsen på 
at få omlagt varmeforsyningen i klubhuset. I dag 
opvarmes klubhuset med olie. Vi arbejder på at få 
omlagt varmeforsyningen således, at vi både kan 
reducere varmeudgiften og CO2 udledningen.  

Å-udvalget forsætter arbejdet med at forbedre gyde- 
og opvækstmulighederne i vandløbene. Her kan altid 
bruges en hjælpende hånd. Ultimo april udlægges der 
gydegrus i Jennum Bæk. 

Bestyrelsen har valgt at ændre på nogle af vores regler 
for fiskeri. Det, som nok vil give anledning til mest 
debat, er sikkert vores ophævelse af datoreguleringen 
på Knabberup - og skærpelsen på Nørager. 

I bestyrelsen er vores holdning, at der som udgangs-
punkt bør være så få begrænsninger så muligt med 
hensyn til, hvornår der må fiskes i fiskesæsonen. 
Derfor har vi lyttet til ønsket om ophævelse af datobe-
grænsningen ved Knabberup. Viser det sig, at der med 
ophævelsen sker en markant forøgelse af fiskepresset 
på den pågældende strækning, vil en regulering igen 
kunne komme på tale. 

Vær i øvrigt opmærksom på vedtægternes 7 stk. 2. Vi 
opfordrer dig, som har personlig fiskeret ved VSF’s 
fiskevand, til at kontakte bestyrelsen med henblik på, 
at vi sammen kan få afklaret situationen.    

Vi har i bestyrelsen sagt ja til, at foreningens medlem-
mer via foreningen kan være med i et kogræsserlaug i 
engene omkring klubhuset. Hvordan I kan deltage i 
arbejdet med at tilse køerne og få andel i kødet, kan I 
inden længe se på hjemmesiden. VSF er på ingen måde 
økonomisk involveret i kogræsserlauget. 

Har du lyst til at hjælpe din forening med noget prak-
tisk, har du en idé eller noget, som du mener, at vi i 
bestyrelsen eller foreningen bør gøre eller drøfte, så 
kontakt os i bestyrelsen. Så drøfter vi det og ser på 
”sagen”.   

I bestyrelsen glæder vi os stadig over den politiske 
udmelding, som vi fik på vores møde i oktober måned 
sidste år med Vejle Kommunes borgmester Arne 
Sigtenbjerggaard, viceborgmester Leif Skov og udvalgs-
formand Søren Peschardt. Foreningen har jo i årevis 
været meget bekymret for, om kommunen vil sæl-

ge/afvikle Haraldskær og dermed, hvordan man ville 
sikre offentlig adgang til arealerne og ikke mindst, 
hvordan fiskeretten bevares hos kommunen. På mødet 
blev det gjort klart: ”… at såfremt Vejle Kommune 
afhænder jorden ved Haraldskær eller andre steder, 
hvor kommunen er lodsejer ved vandløb, så vil kom-
munen udmatrikulere en bræmme på 10 meter langs 
vandløbet, således at kommunen fremover er lodseje-
re og dermed sikret fiskeretten …”. 

I ønskes alle en god sæson 2012. 

Anders Chr. Rasmussen 
Formand 

 

Lodsejerudvalget 

For lodsejerudvalget har det 
været et utroligt dejligt og 
spændende forår! 

Flemming og jeg startede allere-
de i december sidste år med at 
kontakte et par nye lodsejere 
ved Tørskind og fik derved 
forhandlet kontrakt med Morten 
Tving og Peter Rosendal, der er 

naboer på nordsiden af den genslyngede å. De har 
sammenlagt 343 meter beliggende overfor ejendom-
men ejet af Blue Horse. Dvs. at Vejle Sportsfiskerfor-
ening næsten har al fiskeretten på nordsiden og ned-
strøms på det genslyngede stykke hele vejen fra Tør-
skind bro. Dertil kommer at Kurt Jørgensen og jeg ved 
forhandling med lodsejerne Kaj Winter Hansen og 
Gorm Christensen atter fik lejet fiskeretten på ca. 400 
meter på nordsiden neden for den gl. grødebro. Det 
stykke havde i nogle år været lejet ud til Kaj i forbin-
delse med, at han har lejet jagtretten af Gorm. 

Vor interesse for at få fiskeri i Omme å medførte, at vi 
tog kontakt til den første lodsejer ved Omme å i Farre. 
Gårdejer Jens Uth har ca. 1200 meter af den genslyn-
gede å. I februar fik Flemming og jeg så afsluttet en 5 
årig kontrakt med Jens Uth. Åen har foruden bækørre-
der en bestand af Stallinger og de første laks har gydt 
på stykket i vinter. 

Endnu en god nyhed er det, at det endelig lykkedes os 
at få en genforhandling med vor lodsejer Ib Pabst, der 
sidste år opsagde vort fiskevand i Tørskind på ca. 575 
m. Simon kunne efter mødet meddele, at vi havde fået 
en ny kontrakt for 5 år. 

Herudover er der i den skrivende stund ingen ændrin-
ger i øvrige kontrakter og en del er fornyet efter udløb 
i år, herunder også aftalen med Naturstyrelsen, hvor-
ved vi har fået lidt mere fiskevand føjet til. 

Vi fører for tiden samtaler med enkelte nye mulige 
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lodsejere ved Vejle å om lejemål. 

Alt nyt fiskevand er lovet afmærket af opsynet inden 1. 
april. 

Arne Rasmussen 
Formand for lodsejerudvalget 

 
Kogræsserlaug 

I 2012 forventer VSF at starte et Kogræsserlaug op. 
De fleste har sikkert bemærket, at der i 2011 gik nogle 
herlige kreaturer rundt på arealet ved klubhuset. I en 
stille stund - hvor der ikke var gang i fiskeriet, og det 
derfor ikke stillede de store krav til koncentrationen - 
har nogle sikkert kigget kreaturerne dybt i øjnene og 
drømt sig til en herlig steak eller en Dansk bøf med 
bløde løg. 

I 2012 vil disse drømme få større mulighed for at blive 
en realitet, da medlemmer af VSF nu vil få mulighed 
for at eje en anpart af de økologiske Hereford-
kreaturer, der fra marts til oktober vil afgræsse area-
lerne ved klubhuset. 

For god ordens skyld skal der gøres opmærksom på, at 
VSF på ingen måde er økonomisk bundet eller forplig-
tet af Kogræsserlauget. 

Følg med på hjemmesiden og ved opslag i klubhuset 
om indkaldelse til møde, hvor der vil blive orienteret 
om Kogræsserlauget og mulighed for tilmelding. 

Ole Damsgaard 
 

Nyt korthæfte med regler for fiskeri 

I år har vi valgt at dele Med-
lemsinfo op i to små hæfter. 

Nærværende hæfte indehol-
der generel information og 
anden nyttig viden om for-

eningen og den kommende sæson, mens hæftet ”Kort 
og regler” indeholder oversigtskort og fiskeregler. 

Vi anbefaler at du medbringer ”Kort og regler”, når du 
skal ud at fiske. 

Sekretariatet 

 
 

Nye ansigter i opsynsudvalget 
Opsynet byder velkommen til tre ”nye” opsynsmænd, 
som fremover deltager aktivt i udvalgsarbejdet med 
kontrol, skiltning og brobygning. 

             
Joe Ejlertsen Leif Rasmussen Tom Jensen 

Vi glæder os til samarbejdet – men i særdeleshed over 
den spredning som disse tre kan tilføre udvalget i form 
af varierende fiskesteder og tidpunkter. 

Tag godt imod dem ved fiskevandet… 
Henrik Bach 

Formand for opsynsudvalget 
 

Fangstrapportering inden 10 dage 
Medlemmerne har på generalforsamlingen besluttet, 
at enhver hjemtaget fangst skal være indrapporteret til 
foreningen senest 10 dage efter fangsten. Det skal ske 
enten via hjemmesiden, ved aflevering af rapport i 
postkassen ved klubhuset, eller ved indsendelse til 
Vejle Sportsfiskerforening, Buldalen 13, 7100 Vejle. 

Bestyrelsen 

 

Nye fiskeregler 
Der er i år foretaget ændringer i regler for fiskeri. Det 
er vigtigt at man læser reglerne igennem - det er eget 
ansvar at kende reglerne. 

Her følger et par af de væsentligste ændringer.  

Datofiskeriet ophører ved Knabberup (zone 2). 
Forsøgsvis har bestyrelsen besluttet at fjerne datore-
guleringen på zone 2 ved Knabberup. Flere medlem-
mer har gentagne gange givet udtryk for, at regulerin-
gen meget vel kunne have den modsatte effekt, nemlig 
at stykket tiltrak mange netop fordi man måtte fiske 
på dette tidspunkt. Bestyrelsen vil nu følge udviklingen 
og håber på, at fiskeriet finder et fornuftigt og natur-
ligt niveau. 

Skærpelse af reguleringen på Nørager (zone 6) 
For at give flere forskellige medlemmer chancen for at 
fiske på Nørager, har vi valgt at opretholdes datoregu-
leringen, men samtidig at indføre en ny regel om højst 
1 fisketur på stykket pr. kalenderuge. Vi erkender at 
kontrol af vanskelig, men opfordrer til høj selvjustits, 
så vi kan undgå at indføre yderligere regler.     
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Krogstørrelse ved fiskeri med orm 
Fra 1. april indføres en ny 
regel, som påbyder en gene-
rel mindste krogstørrelse på 
2/0 (12 mm kroggab) ved 

fiskeri med orm. Det sker for at øge overlevelseschan-
cerne for undermålsfisk, som specielt ved ormefiskeri 
har tendens til helt at sluge mindre kroge. 

Opsynet 

 
Særregler ved fiskeri i Omme å 

Omme å er en del af Skjern å 
vandsystemet, og er derfor 
underlagt skærpede krav til 
fiskeriets udførelse, jf. Be-
kendtgørelse om særlige 
fiskeriregler for Skjern Å 

vandsystem nr. 230 af 9. marts 2012. 

Vi har sammenholdt bekendtgørelsen og vores egne 
regler for fiskeri. Herefter gælder følgende særregler 
for fiskeri på foreningens vand i Omme å: 

Laksetegn: Der er ikke krav om laksetegn. 

Laks: Er totalfredet skal derfor genudsættes. Laksekvo-
terne omfatter ikke vores vand. 

Stalling: Er nationalt totalfredet og skal genudsættes. 

Fredningstider: Fiskeriet følger vores øvrige å-sæson. 
Således er fiskeri kun tilladt fra 1. april til 31. oktober, 
begge dage inklusiv.  

Agn: Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn. 
Eneste tilladte naturagn er orm. 

Krogstørrelse og type: Der må kun fiske med én krog 
på linen. Krogen må være én enkelt-, én dobbelt- eller 
én trekrog, og krogen skal være uden modhager. 
Ved fiskeri med kunstagn tillades modhager, men kun 
hvis krogen er en enkeltkrog og krogstørrelsen er 
størrelse nr. 12 eller en mindre krog. 
Ormefiskeri må kun finde sted med modhageløse 
cirkelkroge, og mindste krogstørrelse 2/0 (12 mm 
kroggab). 
 
Jf. bekendtgørelsen straffes overtrædelse - eller forsøg 
på overtrædelse - med bøde. 

Opsynet 
 

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 er sælges med rabat i marts, april, 
og maj ved henvendelse til Jørgen på tlf. 23 26 23 77.  

Affaldsindsamling i naturen 

Vejle Sportsfiskerforening har tilmeldt sig affaldsind-
samling i Vejle kommunes natur, men vi har brug for 
jeres hjælp. 

Dato: Lørdag den 21. april og søndag den 22. april 
2012. I vælger selv hvilke dag, som passer jer bedst. 

Sted: Langs vores fiskevand ved Vejle Å og Rohden Å 
samt arealerne vi benytter ved parkering samt færdsel 
til og fra fiskevandet. 

Tidsrum: fra kl. 9-16 

Tilmelding: Send en mail til ole@vsf-vejle.dk eller ring 
på tlf. 28 18 77 33 senest den 16. april 2012. 

Praktisk information: Vejle kommune sørger for 
handsker og Danmarks Naturfredningsforening spon-
sorerer affaldsposer. 

Vi ser meget frem til at bruge en hyggelig weekend i 
fællesskab på, at gøre Vejle kommune endnu grønne-
re. 

Vejle Sportsfiskerforening,  
Grøn Forum og Danmarks Naturfredningsforening 

 
Ressourcebanken i VSF 

I en forening af VSF’s størrelse er 
der mange opgaver, som skal 
løses. 

Der er de løbende og faste opga-
ver, som varetages af bestyrelse og 
udvalg. Derudover er der er en 
række større ad-hoc-opgaver 

(beskæring langs åen, handicapplads), som skal udfø-
res. 

VSF forventer, at medlemmer på frivillig basis tager del 
i løsning af disse ad-hoc-opgaver, eller at de evt. 
påtager sig mere permanente opgaver i bestyrelse og 
udvalg. 

Derfor anmodes du om, at udfylde oplysningerne om 
kompetencer, når du er inde på dine personlige sider 
for at kontrollere eller opdatere. 

På hjemmesiden vil vi i løbet af kort tid lægge en 
oversigt over de opgaver, hvor vi kan få brug for jeres 
medvirken. 

Bestyrelsen  
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Vedtægter 
Revideret d. 18. november 2011, vedtaget på generalforsamlingen d. 17. 
november 2011 

§ 1 Foreningens formål og hjemsted 
1. Vejle Sportsfiskerforenings formål er, at skaffe 

medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og 
andre fiskevande, og at ophjælpe fiskebestanden i 
nævnte vandløb. 

2. Foreningens hjemsted er Vejle. 

§ 2 Medlemmer  
1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere, 

og der kan optages aktive og passive medlemmer. 
2. Anmodning om optagelse som aktivt medlem sker 

via hjemmesiden eller ved skriftlig henvendelse til 
bestyrelsen. 

3. Det er en betingelse for optagelse som medlem, at 
man deltager i et introduktionsmøde inden for 1 
år efter indmeldelsesdatoen. Deltager man ikke, 
kan bestyrelsen forlange fiskekortet inddraget. Ju-
niorer, som udelukkende fisker sammen med et 
voksent medlem over 18 år, er undtaget fra dette 
krav. 

4. Bestyrelsen kan nægte optagelse, ligesom den kan 
ekskludere medlemmer. Denne afgørelse kan dog 
indankes for en generalforsamling, når mindst 30 
aktive medlemmer skriftligt fremsætter ønske 
herom til bestyrelsen. Spørgsmål om et medlem-
mets genoptagelse i foreningen afgøres herefter 
ved afstemning jævnfør §3 stk. 4, til optagelse 
kræves dog, at ¾ af de fremmødte medlemmer 
stemmer herfor. 

5. Som passive medlemmer kan optages enhver, der 
ønsker at støtte foreningens formål. Passive med-
lemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer 
kan, ved bestyrelsens accept, overgå til aktive 
medlemmer. 

6. Medlemstallet skal afpasses efter det af forenin-
gen lejede fiskevand. 

7. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt, og ved 
udmeldelse fortabes retten til foreningens midler. 

§ 3 Generalforsamlingen  
1. Generalforsamlingen er foreningens højeste 

myndighed. 
2. Den ordinære generalforsamling afholdes i Vejle 

Kommune hvert år inden udgangen af november 
måned, og indvarsles skriftligt senest 14 dage før, 
med angivelse af dagsorden. 

3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes på et at 
bestyrelsen fastlagt tidspunkt, eller når 30 aktive 
medlemmer skriftligt anmoder formanden. Besty-
relsen er pligtig til at afholde en sådan senest 30 
dage efter anmodningen. 

4. Enhver generalforsamlingsbeslutning træffes ved 

almindelig stemmeflertal, dog jævnfør §2 stk. 4, 
§4 stk. 4 og §7 stk. 3. Hvis en forslagsstiller ønsker 
skriftlig afstemning, tages dette til efterretning. 
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, og medlem-
mer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke 
stemmeret medmindre de har dansk indfødsret. 

5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsam-
lingen, skal indsendes skriftligt til formanden in-
den 1. oktober. 

 Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse til 
formanden inden 15. september anmode besty-
relsen om at gennemføre en legalitetskontrol af et 
forslag i forhold til foreningens vedtægter, samt så 
vidt muligt en vurdering af konsekvensen af for-
slaget, som ønskes behandlet på generalforsam-
lingen. 

  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 for-
slaget i forhold til foreningens vedtægter og besty-
relsens bemærkninger, inden dagsordenen til ge-
neralforsamlingen udsendes. Bestyrelsens be-
mærkninger og forslagsstillerens bemærkninger 
tilstilles generalforsamlingen, såfremt forslagsstil-
leren måtte ønske det.  

§ 4 Bestyrelsen  
1. Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På det 

første bestyrelsesmøde efter hvert valg konstitue-
rer bestyrelsen sig med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær samt øvrige relevante po-
ster. Desuden nedsættes et forretningsudvalg, 
hvor formand og næstformand er fødte medlem-
mer. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for 
bestyrelse og forretningsudvalg. 

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig 
periode. På hver ordinær generalforsamling er 
skiftevis 6 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. 

3. Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1 
suppleant. På hver ordinær generalforsamling 
vælges skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant, og 
1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år. 

4. Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges med-
lemmer, der bor indenfor en afstand af 15 km fra 
Vejle Rådhus. Denne bestemmelse kan kun æn-
dres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor. 

5. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med 
almindelig stemmeflertal, og der føres referat, der 
godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde. 

6. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærme-
re regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, 
herunder også regler for færdsel på arealer græn-
sende op til foreningens vand. 

7. Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en 
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juniorafdeling med egen bestyrelse, eget regnskab 
og egne vedtægter, der ikke må stride mod for-
eningens generelle vedtægter.  

 Juniorafdelingen er henhørende under seniorafde-
lingens bestyrelse. 

§ 5 Kontingent og regnskab  
1. Kontingent til foreningen for det følgende år, 

fastsættes på den årlige generalforsamling, og op-
kræves sammen med det til en hver tid gældende 
kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund. 

2. Kontingent skal være betalt inden 1. februar. 
Betaler et medlem senere, afkræves medlemmet 
et ekspeditionsgebyr, som fastsættes af bestyrel-
sen. 

3. Medlemmer, der skriftligt dokumenterer, at de er 
fyldt 65 år inden den 1. januar, kan anmode om 
nedsat foreningskontingent til det til enhver tid 
gældende pensionist-kontingent. 

4. Regnskabet løber fra 1. oktober til 30. september, 
og fremlægges ved den ordinære generalforsam-
ling i revideret stand.  

§ 6 Sanktioner  
1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler 

for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort el-
ler eksklusion. Foreningens opsynsmænd har be-
myndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter be-
styrelsen tager stilling til evt. genudlevering. Kun 
bestyrelsen er bemyndiget til behandling af eks-
klusionssager. 

2. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan 
ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindel-
se om restance, ikke indbetaler. Under restancen 
har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret 
og kan ikke fremsætte forslag til vedtægtsændrin-
ger. Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger 
fra påmindelsen, betragtes medlemmet i ud-
gangspunktet som udmeldt. Genindmeldelse sker 
herefter på normale vilkår for optagelse af nye 
medlemmer. 

3. Ved eksklusion og udmeldelse fortabes retten til 
foreningens midler.  

§ 7 Særlige bestemmelser  
1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne 

interesser, samarbejde med Danmarks Sportsfi-
skerforbund. 

2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have 
opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå af-
tale om personlig - herunder 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 Dan-
marks Sportsfiskerforbund. 
Undtaget for reglen er: 

 Medlemmer, der samtidig er lodsejere ved 
foreningens fiskevand og som derved opnår 
fiskeret på egen matrikel. 

 Medlemmer, som opnår fiskeretten via ind-
meldelse i anden allerede etableret forening. 

3. Til foreningens opløsning kræves, at ¾ af samtlige 
medlemmer stemmer herfor. 

4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder for-
eningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til 
anvendelse til ophjælpning af fiskebestanden i vo-
re ferske vande. 

5. Medlemmer skal indsende eller indtaste deres 
fangster i foreningens fiskevand senest 10 dage ef-
ter fangstdatoen. Medlemmer skal - uanset antal 
fangede fisk - senest d. 15. november lukke deres 
fangstrapport for den forudgående periode 1. no-
vember til 31. oktober. Undlades dette, pålægges 
medlemmet et af bestyrelsen fastlagt gebyr. 

I nærværende vedtægter anses begrebet ’skriftlig’ eller 
’skriftligt’ som opfyldt, såfremt det, i henhold til med-
lemmets ønske, sker enten via foreningens hjemme-
side, pr. E-mail eller pr. brev. 
 

 
Medlemskort fra Danmarks Sports-
fiskerforbund 
Danmarks Sportsfiskerforbund er ophørt med at 
udsende forbundsmedlemskort automatisk. I stedet 
henvises man til selv at udskrive medlemskortet fra 
forbundets hjemmeside: www.sportsfiskeren.dk. 

Har du ikke mulighed for selv at udskrive dit forbunds-
kort, kan du kontakte forbundets medlemsadmini-
stration på tlf. 76 22 70 70. 

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at 
det udelukkende er VSF-medlemskortet, som er gyldigt 
ved fiskevandet. 

Sekretariatet 

 

Knæk og bræk 

 

http://www.sportsfiskeren.dk/

