
VSF Medlemsinfo   ·   Efteråret 2014   ·   Side 1 af 8 

 

VSF Medlemsinfo 
Efteråret 2016 

 
                            

 

Vejle Sportsfiskerforening   ●   Buldalen 13   ●   7100 Vejle         (Udsendt 26. oktober 2016) 
 

 
Indkaldelse til 
generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til Vejle 

Sportsfiskerforenings 91. ordi-
nære generalforsamling 

 

Torsdag den 17. november 

2016 kl. 19.00 – 21.30 

i  
DGI-Huset, Vejle. 

Willy Sørensens Plads 5 
7100 Vejle 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
Bestyrelsen foreslår Anders 

Christian Rasmussen 

2. Bestyrelsens beretning  

Herunder spørgsmål til ud-

valgenes skriftlige beretnin-
ger - se under nyheder på 

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 Joe Eilertsen, Niels 

Risak, Bent Vilain, Uffe Lade-

gaard og Jørgen Asger Niel-
sen 

Bent Vilain, Uffe Ladegaard 
og Jørgen Asger Nielsen 

modtager ikke genvalg 

8. Valg af bilagskontrollant 

På valg er bilagskontrollant  

Gunnar Lund 

9. Eventuelt  

 
 

Ad 4. Indkomne forslag fra 

medlemmer: 

 
Der er ikke indkommet forslag 
fra medlemmerne 

 
Ad 5. Indkomne forslag fra 

bestyrelsen: 

 
Forslag til vedtægtsændrin-

ger: 
 

§ 2 Medlemmer   

Stk. 4: 
Formuleringen: 

Som minifiskere optages børn 
fra det fyldte 10. år til og med 

det fyldte 12. år, og som junio-

rer optages unge fra det fyldte 
13. år til og med det fyldte 18. 

år. 
 

Ændres til : 

Medlemmers ægtefælle, regi-
streret partner og samlever kan 

optages som partnermedlem.  
Minifiskere omfatter medlem-

mer, som pr. 1. januar er fra 10 

til og med 12 år, Junior omfat-
ter medlemmer, som pr. 1. ja-

nuar 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. 
 

Motivation for ændringen: 

Medlemskategorierne indføres 
for at harmonisere VSF’s med-

lemskategorier med DSF´s  
 

§ 4 Bestyrelsen   

Stk. 1: 
Formuleringen: 

Til bestyrelsen vælges 11 med-
lemmer. På det første bestyrel-

sesmøde efter hvert valg konsti-

tuerer bestyrelsen sig med for-
mand, næstformand, kasserer 

og sekretær samt øvrige rele-
vante poster. Desuden nedsæt-

tes et forretningsudvalg, hvor 

formand og næstformand er 
fødte medlemmer. Bestyrelsen 

fastsætter forretningsorden for 

bestyrelse og forretningsud-

valg.  

 
Tilføjes: 

Bestyrelsen beslutter også 
hvem der skal have prokura til 

at administrere foreningens 

bankkonti. 
 

Motivation for tilføjelsen: 
Formuleringen tilføjes for at 

skabe større sikkerhed i admini-

strationen af foreningen midler 
og hænger sammen med afløs-

ning af den nu forældede tekst 
(om underskrivning af checks) i 

punkt 10 i bestyrelsens forret-

ningsorden. 
 

Desuden tilføjes: 
Foreningen tegnes af formanden 

eller næstformanden eller kas-

sereren og to bestyrelses- med-
lemmer. Bestyrelsen kan udde-

legere tegningsretten til ud-
valgsformænd for så vidt angår 

dispositioner, der vedrører det 

pågældende udvalg.  
 

Motivation for tilføjelsen: 
Formuleringen har indtil nu 

fremgået af punkt 11 i bestyrel-

sens forretningsorden men hø-
rer retteligt til i vedtægterne.  

 
§ 5 Kontingent og regnskab   

Tilføjes et stk. 2.  

Tilføjelse: 
Bestyrelsen kan som led i hver-

vekampagner, indslusnings-
ordninger for nye medlemmer 

dispensere fra kontingentbe-

stemmelserne. 
 

Motivation for tilføjelsen: 
Tilføjelsen vil give bestyrelsen 

en fleksibilitet i forhold til at 

lave kampagner for at skaffe 
nye medlemmer til foreningen.  

 
§ 6 Sanktioner   

Stk. 1  

Nuværende formulering: 
Overtrædelse af foreningens 

love, herunder regler for fiskeri, 
kan medføre inddragelse af fi-
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skekort eller eksklusion. For-

eningens opsynsmænd har be-

myndigelse til at inddrage fiske-
kort, hvorefter bestyrelsen ta-

ger stilling til evt. genudleve-
ring. Kun bestyrelsen er be-

myndiget til behandling af eks-

klusionssager. 
 

Tilføjelse  
Bestyrelsen fastsætter eksklusi-

onens omfang og varighed 

 
Motivation for tilføjelsen: 

Bestyrelsen får med tilføjelsen 
mulighed for at variere sanktio-

nerne i forhold til overtrædel-

sens karakter og alvorsgrad.  
 

§ 7 Særlige bestemmelser   
stk. 2.  

Sletning:  

Gels Å vandsystem slettes som 
primært fiskevand  

 
Stk. 5. 

Nuværende formulering: 

Medlemmer skal indsende eller 
indtaste deres fangster fanget i 

foreningens fiskevand senest 10 
dage efter fangstdatoen. 

 

Ændres til: 
Medlemmer skal indsende eller 

indtaste deres fangster i for-
eningens fiskevand i henhold til 

gældende regler for fiskeri.  

 
Motivation for ændringen: 

Ændringen er en præcisering af, 
at rapportering af fangster gæl-

der for alle fangster i henhold til 

reglerne for fiskeri. Disse regler 
kan ændres af bestyrelsen, fx 

ud fra ændrede kontrakter med 
lodsejere og krav fra myndighe-

der. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad 7. Valg til bestyrelsen 

Uffe Ladegaard, Bent Vilain og 
Jørgen Asger Nielsen udtræder 

af bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår nyvalg til  

Erik Asmussen, Tom Jensen og 

Torben Flyvholm 
 

Erik Asmussen 

 
 

Har dyrket lystfiskeriet siden jeg 
var ca. 12 – 13 år gammel, og 

har i den mellemliggende tid 
(50 års jubilæum som lystfi-

sker) haft den glæde at fiske 

rigtig meget i langt de fleste af 
de jyske åer. Siden tilflytningen 

til Vejle (Østengaard) for 10 år 
siden har fiskeriet fået et ekstra 

boost. Jeg meldte mig straks 

ind i VSF, for at kunne nyde 
godt af både det sociale sam-

vær i klubben og af den skønne 
natur og selvfølgelig fiskeriet i 

den lille men dejlige å. 

Sidste år valgte jeg at gå på 
pension fra SKAT, hvor jeg var 

kontrolchef. Jeg har således 
oparbejdet en nærmest livslang 

erfaring med regnskab og hånd-

tering af mange forskellige ty-
per mennesker. I en periode på 

sammenlagt ca. 3 år har jeg 
endvidere arbejdet for EU i Ser-

bien, Kosovo, Montenegro og 

senest i Bosnien – en periode 
særdeles rig på oplevelser af 

forskellig kaliber. 
Nu bruger jeg tiden – udover på 

familien og lystfiskeriet selvføl-

gelig – på en anden mangeårig 
interesse, nemlig vin, hvor jeg 

hygger mig i en lokal vinbutik 
nogle dage om måneden. Og 

endelig så laver jeg diverse 

bogføringsopgaver for en min-
dre lokal virksomhed. 

Jeg har dog stadig ”noget tid 
tilovers” som jeg føler for at 

kunne bidrage positivt med til 

videre udvikling af fiskeriet ved 
Vejle å – og VSF.  

Privat er jeg gift med Annette 
og har 3 voksne børn.  

Tom Jensen 

 

 
 
Jeg håber, de fleste kender mig, 

enten fra bestyrelsen, som jeg 
har været en del af i mange år, 

eller fra åen. 
 

Jeg har som nævnt været med i 

bestyrelsen i mere end 10 år, 
og er nu efter en selvvalgt pau-

se på 2 år, igen klar til fore-
ningsarbejdet. 

 

Af ting jeg har beskæftiget mig 
med i bestyrelsen kan nævnes: 

VSF`s klækkeri og udsætnings-
arbejde og Lodsejerudvalget.  

Jeg har endvidere tidligere væ-

ret formand for Opsynet. 

Hvis jeg bliver indvalgt i besty-

relsen vil en af mine væsentlig-
ste mærkesager være, at jeg 

aktivt vil arbejde for, at tilgæn-

geligheden langs vores fiske-
vande flere steder bliver forbed-

ret. 

Torben Flyvholm 

 
 
Jeg er 52 år, gift med Lida på 

29. år. 

Vi har to drenge på henholdsvis 
23 og 26 år, som begge er bo-

siddende i København. 
 

Jeg har været ansat en del år i 

forsvaret, hvorefter jeg kom ind 
i ejendomsbranchen, og har 

beskæftiget mig med opførelse 
af ejendomme siden. 

I dag har jeg et byggefirma, 

hvor jeg opfører individuelle 
arkitekttegnede villaer i hele 

landet. 
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Jeg benytter min fluestang ved 

Vejle Å flere gange om ugen i 

stort set hele sæsonen. Jeg fi-
sker generelt i hele foreningens 

fiskevand - og i særdeleshed på 
den øvre del. 

 

Jeg er også i Sverige og Norge 
med 2-håndsstangen efter laks 

flere gange i løbet af sæsonen 
Jeg er overbevist om, at jeg 

med mine kommunikative evner 

kan bidrage til, at den tråd, der 
succesfuldt er påbegyndt om-

kring kommunikationsniveauet 
mellem “Forening og medlem-

mer”, kan fortsættes således, at 

det enkelte medlem føler sig 
som en del af en helhed. 

 
Jeg har den holdning, at der på 

et tidspunkt bør gøres noget 

ved klubbens web, som efter 
min mening ikke er tidssvaren-

de. Jeg er bekendt med, at det-
te kan være en omkostnings-

tung affære, men jeg har nogle 

indgangsvinkler til nye måder at 
få en ny side op at stå på. 

 
Det sociale aspekt kan jeg bi-

drage med - både hvad angår 

diverse arrangementer - men 
også “på bænken ved åen”. 

Jeg har mine holdninger og me-
ninger, og jeg er kendt som en 

person, der giver sine meninger 

til kende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden har ordet 

 
 
Egentlig skulle det have været 

Jørgen Asger, der havde ordet 
her som formand, men Jørgen 

Asger meddelte allerede i vin-
ter, at han af personlige årsager 

desværre ikke længere kunne 

påtage sig bestyrelsesarbejdet 
og dermed også formandspo-

sten. Det er vi i bestyrelsen 
meget kede af. Men heldigvis 

udøver han nu på fulde omdrej-

ninger sit virke i klub 60+.  
Tak for det! 

 
Bestyrelsen konstituerede sig 

derefter med undertegnede som 

formand (igen) og Morten Løy-
che som næstformand. Desuden 

overtog Anders Christian Ras-
mussen ved den rokade for-

mandsposten i klubhusudvalget  

 
Året har været præget af man-

ge specielle hændelser – herun-
der ovennævnte - og store be-

slutninger.  

 
Udmeldelse af Gelså 

Til de sidste hører så afgjort 
foreningens udmeldelse af 

Gelsåsammenslutningen med 

virkning fra udgangen af 2016. 
Det var ikke nogen nem beslut-

ning, og bestyrelsen behandlede 
spørgsmålet om udtrædelse på 

2 ordinære og et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde, som alene 
drejede sig om klubbens fremti-

dige fiskevandsstrategi – her-
under naturligvis medlemskab 

af Gelsåsammenslutningen. 

 
I bestyrelsen tror vi, at den til-

bagegang i medlemstal, som 
Vejle Sportsfiskerforening (og 

mange andre foreninger) har 

oplevet de senere år, vil fort-
sætte en tid endnu. Måske ikke 

helt med så voldsom tilbage-

gang som de sidste 3 år, men 

dog vedvarende en støt mindre 

tilbagegang. Fremskrivningen af 
befolkningssammensætningen 

peger på det.  
 

Bestyrelsen har derfor besluttet 

at rebe sejlene og udvise retti-
dig omhu. For hvis spådommen 

holder stik, så kan foreningen 
risikere at mangle i omegnen af 

200.000 kr. i kontingentindtæg-

ter i 2026 - og i den relation 
anses det ikke som en god ide 

at sætte kontingentet op med 
3-400 kr. Det vil bare betyde 

endnu flere udmeldelser.  

 
Gelsåsammenslutningens kon-

trakt med den stedlige lodsejer-
forening skal i 2017 fornys for 

en ny 10 års periode fra 2017 til 

2026, og i bestyrelsen mener vi, 
at vi ikke kan forsvare at fort-

sætte medlemskabet, som i den 
10 års periode vil koste forenin-

gen mellem 4 – 500.000 kr. 

Bestyrelsen anser det for en alt 
for høj pris for den relativt be-

grænsede brug, foreningens 

medlemmer har af dette fiske-

vand. Det er jo heller ikke så-

dan, at vi ikke kan fiske i Gels 

å. Et dagkort koster pt. 150 kr. 

 
Som konsekvens af opsigelsen 

af Gels å, sonderer bestyrelsen 
til stadighed mulighederne for 

at skaffe laksevand til forenin-

gens medlemmer – f.eks. som 
medfiskeri – sådan, som vi for 

år tilbage havde det med 1926, 
der endte med at behandle VSF 

på en aldeles unfair måde, da 

de ikke ville forny medfiskekon-
trakten.  

Grunden til bestyrelsens sonde-
ringer ligger i, at det ses som et 

attraktivt fiskeri for foreningens 

medlemmer på et tidspunkt, 
hvor der ikke rigtig for alvor er 

kommet gang i havørredfiskeri-
et i Vejle- og Rohden å. Men 

ellers går strategien på at fast-

holde og udvide det fiskevand, 
vi har i vores primære fiskevan-

de i Vejle å og Rohden å 

 
Ulovligt fiskeri på Nørager 
To af vore medlemmer har i 

august efter kl. 20.00 fisket 2 
gange i samme uge, hvilket er i 

strid med foreningens regler på 

denne strækning. Begge har 
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beklaget episoden, og bestyrel-

sen har besluttet at fratage 

begge fiskerne muligheden for 
fiskeri på denne strækning i 

resten af 2016 og i hele 2017. 
Det er beklageligt, at reglerne, 

der er klare nok, overtrædes, 

og der vil i de kommende sæ-
soner blive udført intensiveret 

opsyn på strækket. 

 
Medlemmers individuelle 
henvendelse til foreningens 

lodsejere 
Foreningen har endvidere haft 

en uheldig sag, hvor et medlem 

har henvendt sig direkte til en 
af vores lodsejere – i dette til-

fælde Vejle Kommune - om til-
gængelighed og vedligeholdelse 

af kanter og bredder. Det er 

vigtigt at understrege, at al 
henvendelse om sådanne og 

andre spørgsmål om forenin-
gens fiskevand skal gå via be-

styrelsen. Det er for det første 

det, medlemmerne har valgt en 
bestyrelse til at varetage. For 

det andet vil det jo være det 
rene anarki og kaos, hvis man-

ge individuelle medlemmer på 

skift henvendte sig til lodsejer-
ne. Det ville lodsejerne hurtigt 

blive trætte af, og i yderste 
konsekvens kunne foreningen 

ledesmiste fiskevand derved. 

Det er så fortsat alene den 
medlemsvalgte bestyrelse, der 

overfor lodsejerne tegner for-
eningen. 

 

Tyveri og vandskade 
Foreningen har desværre været 

udsat for flere tyverier, hvor 
bl.a. en relativ ny plæneklipper 

og meget nyt vedligeholdelses-

grej er blevet stjålet. Uheldigvis 
kunne dette tyveri tyde på, at 

nogen har haft et vist kendskab 
til tilstedeværelsen af dette 

grej. Alt nyt grej er derfor efter-

følgende dna-mærket og sikret 
på anden vis.  

 
Mellem jul og nytår regnede det 

så meget, at klubhuset, som jo 

ligger temmelig lavt, for første 
gang siden overtagelsen i 2004 

stod under vand. 20 cm over 
det hele, og ret omfattende 

skader på gulve og på det in-

ventar, der havde stået på gul-
vet. Ved fælles hjælp og kom-

munens velvilje, blev det øko-

nomiske tab til at bære, selvom 

det var træls og ikke lige det, 

foreningen havde brug for.  
Oversvømmelsen har så med-

ført, at det er besluttet at bygge 
et ”dige” rundt om hele huset 

og parkeringspladsen, og hvis 

nogen har undret sig over den 
jord, der har ligget på parke-

ringspladsen, så er det råmate-
rialet til dette dige. 

 

Økonomi 
Foreningen har stadig, trods 

vigende medlemstal, en rigtig 
god og sund økonomi. Det skyl-

des mærkbare besparelser på 

driftsomkostningerne og rettidig 
omhu. I næste års budget fore-

slår bestyrelsen, at vi laver et 
underskud på ca. 90.000 kr., 

som tages af en rigtig god kas-

sebeholdning. Det budgetterede 
underskud skal anvendes til en 

ny og mere interaktiv hjemme-
side og til forbedring af ad-

gangsvejen til klubhuset (sidst-

nævnte i økonomisk (fifty/fifty) 
samarbejde med Vejle Kommu-

ne  Det er muligt, at hjemmesi-
den først igangsættes i 2018, 

og så bliver det budgetterede 

underskud kun 50.000 kr. 
 

Ungdomsklub 
I Danmarks Sportsfiskerforbund 

har man nedsat kontingentet for 

unge mellem 18 og 25 år for på 
den måde at prøve at fastholde 

de unges interesse for fiskeriet. 
I foreningens bestyrelse overve-

jer vi et initiativ i den samme 

retning, nemlig nedsættelse af 
gruppes kontingent og med 

eventuel oprettelse af en slags 
ungdomsklub for medlemmer i 

denne aldersgruppe (en klub 

med status som klub 60+).  
Håbet er at holde de unge til-

knyttet til foreningen, så de 
senere kan blive gode aktive 

medlemmer, som kan få endnu 

mere fornøjelse af fiskeriet - og 
måske rekrutteres til det arbej-

de, der fremover skal laves i så 
stor og aktiv en forening, som 

vores. 

 
Brug af klubhuset 

Det forventes, at en sådan ung-
domsklub også, på samme må-

de som arrangementsudvalget, 

klub 60+, fluebindingsholdet 
onsdag formiddag, udvalg, be-

styrelse og lejere i øvrigt vil 

bruge klubhuset i stigende grad. 

Som aftalt på sidste generalfor-
samling har bestyrelsen udar-

bejdet et sæt spilleregler for 
brug af klubhuset (lagt på 

hjemmesiden), og der skal sta-

dig opfordres til, at ”nogen” 
tager sig på, at holde klubhuset 

åbent en større del af tiden, end 
det er tilfældet i dag. 

 

Nye shelters 

 
 

Der er ved foreningens frivilliges 
hjælp etableret 2 shelters ved 

klubhuset og 2 shelters på for-

eningens egne engparceller ved 
Ravning. De kan bookes på Vej-

le Kommunes og Naturstyrel-
sens hjemmeside, og der er 

adgang for alle. Bestyrelsen 

forestiller sig, at det navnlig er 
juniorerne, der vil benytte sig af 

overnatningsmulighederne i 
shelterne. Men også foreningens 

andre medlemmer samt dag-

kortsfiskere forventes at bruge 
denne nye facilitet. Der er ydet 

fine tilskud fra Vejle Kommune, 

Friluftsrådet, Nordeafonden og 
Jelling Sparekasses Fond til 

etableringen, som derved er 
uden udgift for foreningen. Der 

skal herfra lyde en stor tak til 

donorerne og for de frivillige 
medlemmers indsats med at 

bygge dem. 
 

Fiskeriet 

Som det fremgår af fangstrap-
porterne, har det atter fangst-

mæssigt været et godt år, om 
end ikke antalsmæssigt så godt 

som rekordåret 2015, men til 

gengæld med lidt større snit-
vægt. Dejligt. 

 
I skrivende stund har vi lige fået 

underretning om et voldsomt 

stort udslip af 3-4 kg´s regn-
bueørreder fra et stort havdam-

brug i farvandet ved As-
sens/Årø.  
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Det er utroligt, at sikkerheden 

ikke er større ved dambrugene, 

og det er utroligt, at myndighe-
derne tillader flere og flere brug 

på udsatte steder med stor risi-
ko for forurening - ikke bare i 

nærmiljøet ved havbrugene, 

men også med stor risiko for 
skade på vildfiskenes gydeplad-

ser, hvor regnbuerne forventes 
at rode op i gydebankerne i jag-

ten på de attraktive vildfiske-

rogn. Skammeligt!!!  
Bestyrelsen arbejder på at få en 

særtilladelse til elfiskeri til op-
fiskning af de undslupne regn-

bueørreder, der kan true gyde- 

og opvækstpladserne i Vejle og 
Rhoden å 

 
Fødselsdag 

Vejle Sportsfiskerforening er 

stiftet den 13. februar 1926, og 
foreningen har derfor tidligere 

på året fyldt 90 år. Af frygt for, 
at det skulle gå som på tante 

Møghes 100 års dag eller i en 

berømt nytårssketch, har besty-
relsen undladt at fejre det på 

dagen, men nøjes i stedet med 
at markere begivenheden ved 

generalforsamlingen den 17. 

november. 
 

Mit lille indlæg her vil jeg derfor 
slutte med at ønske alt godt for 

jubilaren, som jeg synes ser 

yngre ud end de 90 år - og som 
agerer med en energi som en 

vårhares. 
 

Tak til bestyrelse, udvalg, sam-

arbejdspartnere, donorer og alle 
jer medlemmer, der har bidra-

get til endnu et fint år for Vejle 
Sportsfiskerforening. 

 

 
Med venlig hilsen 

Niels Risak 
Formand 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fangst 

rapporter 2016  

(status) 

 

3 uger før sæsonens afslutning 
er der 185 personer - svarende 

til 27 % af medlemmerne, som 

har indrapporteret fangster 
(237 sidste år). 

Ifølge fangstrapporter pr. 10. 
oktober 2016 fordeler hjemtag-

ne fangster fra Vejle å, Rohden 

å, Grejs å og Omme å samt 
Vingsted og Fåruphuse sø sig 

som følger (tallene for 2015 er 
for hele året): 

 2016 
til dato 

2015 

 [antal] [antal] 

Havørred 723 975 

Regnbue 131 171 

Laks 1 2 

Bækørred 48 17 

Gedde 11 4 

Suder 2 0 

Kildeørred 10 0 

Antallet af havørred og fordelin-

gen på måneder har været no-
genlunde som i 2014 og 2013. 

Dermed er der også fanget fær-

re havørreder end i 2015, hvor 
der jo blev fanget flere havørre-

der end i de 5 foregående sæ-
soner. Til gengæld er gennem-

snitsvægten på hjemtagne fisk 

højere i 2016, nemlig 1,7 kg 
mod 1,2 kg i 2015. 

Endelig fangstrapport vil blive 

lagt på hjemmesiden i slutnin-
gen af november 2015. 

VSF Sekretariat 

 

 

Kontingentopkrævning & 

medlemskort 

Ændring af kontingentopkræv-

ning fra VSF til DSF har været 
en stor lettelse for sekretariatet, 

og den er gennemført uden væ-

sentlige problemer. 

Vi håber, at mange medlemmer 

har benyttet sig af muligheden 
for at tilmelde kontingentop-

krævningen til PBS. Så skal I 

ikke fremover bekymre jer om 

at huske rettidig betaling. 

De få problemer, der har været, 
har især været i forbindelse 

med familiemedlemskaber 
(medlemmer med fælles post-

adresse), hvor der har været 

fejl i vores registrering af i hvil-
ken familiegruppe, de skulle 

placeres.  

På medlemskort for familiemed-

lemmer anføres ikke længere 

om medlemmet er senior eller 
junior, men blot hvilken af de 

ca. 10 familiegrupper medlem-
met tilhører. 

For at tiltrække og fastholde 

unge medlemmer har DSF har 
vedtaget at indføre en ny kate-

gori i 2017: Ungdom (18-25 
år). Ungdom skal betale ca. 2/3 

senior DSF kontingent. Juniorer 

og minifiskere får fra 2017 gra-
tis DSF medlemskab inkl. 

Sportsfiskeren.  

Kontingentopkrævningen fra 

DSF specificerer desværre ikke 

det opkrævede beløb. Hvis I vil 
kontrollere opkrævningen, skal I 

gå ind på VSFs hjemmeside, 
hvor I kan se, hvorledes kontin-

gentet bliver beregnet. 

 
VSF Sekretariat 

 

Medlemsstatus  

Pr. 15. oktober 2016 har for-

eningen i alt 673 (703) med-

lemmer, som er fordelt på føl-
gende kategorier: 

Seniorer 
Ungdom 

435 (459) 
Pensionister 174  (171) 
Juniorer 24 (25) 
Minifiskere  5  (6)      
Samlever 18    (20) 
Passive  17  (22) 

      (Tal i parentes er for 2015) 
 

I perioden 15. okt. 2015 til 15. 
okt. 2016 er der 98 (138) med-

lemmer, som er meldt ud, og 

der er optaget 68 (75) nye 
medlemmer, en netto nedgang 

på 30 (63) medlemmer.  

Foreningens har søgt at hverve 

nye medlemmer i forbindelse 

med naturens dag og tilbud om 
gratis medlemskab fra 1. sep. 

2016 mod straks-indbetaling af 
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kontingent for 2017. Der er 6 

nye medlemmer, som har be-

nyttet sig af dette tilbud.  

Den fortsatte tilbagegang i 

medlemstallet giver anledning 
til bekymring. VSF’s økonomi 

bliver efterhånden temmelig 

anstrengt, hvilket bl.a. har 
medført, at vi har måttet opsige 

medlemskab i Gelsåsammen-
slutningen.  

Medlemmerne opfordres til at 

udbrede kendskabet til Vejle 
Sportsfiskerforening.  

VSF Sekretariat 

 

 

 
Tilgængelighed til  

fiskevandet 
Der er mange delte meninger 

om, hvordan tilgængeligheden 

til fiskevandet skal være. nogle 
vil gerne have træer fældet og 

siv beskåret kraftig, hvor andre 
derimod mener, at vi ikke skal 

beskære noget som helst, da vi 

er der på naturens præmisser. 
 

En ting er, hvad vi som fiskefor-
ening mener der skal til for at 

gøre fiskevandet tilgængeligt. 

Noget andet er, hvad vi rent 
faktisk kan og må gøre. Tilgæn-

gelighed kan deles op i grøde og 
kantbevoksning. 

 

Grøde i åen 
Vejle Kommune er vandløbs-

myndighed og slår grøden i 
henhold regulativet for Vejle Å. 

Her har foreningen ingen indfly-

delse på, hvordan og hvornår 
dette udføres.  

Der er en tendens til, også i 
Vejle å, at der bliver klippet 

mere skønsomt grøde i vandlø-

bene end tidligere, og dette 
sker blandt andet for at sikre 

levesteder for ørredynglen, men 
også for at undgå sandvandring, 

og at diverse næringsstoffer 

ender ude i fjorden. 
Foreningen har i 2016 været i 

dialog med Vejle Kommune om 
grøde i åen, hvor Kommunen 

gerne vil høre vores (SVÅ – 

Sammenslutningen Vejle Å) 
meninger og holdning til grøde-

problematikken.  
 

Kantbevoksning 

Kantbevoksning som siv og 

træer langs åen har foreningen i 
et vist omfang indflydelse på og 

har nogle steder mulighed for at 
beskære. Bevoksningen langs 

vandløbet er lodsejernes ejen-

dom, og det er den enkelte 
lodsejer og Vejle Kommune (der 

er vandløbsmyndighed på hele 
vandsystemet), der skal give 

tilladelse til for eksempel top-

kapning af siv eller beskæ-
ring/fældning af træer.  

Foreningen har et rigtig godt 
forhold til alle vores lodsejere 

samt Vejle Kommune (som jo 

også på store stræk er lods-
ejer), og vi får normalt også lov 

til diverse beskæringer, når vi 
spørger om tilladelse. 

For at lette tilgængelighedsar-

bejdet har vi i 2016 sammen 
med Vejle Kommune udarbejdet 

en beskæringsaftale som be-
skriver, hvad foreningen må 

udføre langs Vejle Å, uden først 

at søge kommunen om tilladel-
se. 

Vi fortsætter dette arbejde ved 
at lave beskæringstilladelser 

med alle vores lodsejere. 

 
Kortlægning af  

ørredens gydepladser  
Vejle Sportsfiskerforening vil 

igen år, i samarbejde med Vejle 

Kommune, tælle gydebanker i 
tilløbene til Vejle Å. Tællingen 

vil ske i december og januar, og 
vi har brug for DIN hjælp til 

tællingen. 

Det endelige forløb er ikke fast-
lagt endnu, men så snart vi har 

noget mere konkret, bliver det 
lagt ud på hjemmesiden. 

 

Ny Skarv forvaltningsplan 
Der er lige udkommet en ny 

Skarv Forvaltningsplan, som 
giver Vejle Sportsfiskerforening 

mulighed for at lave nogle tiltag 

for at begrænse skarven langs 
Vejle Å. Forvaltningsplanen pri-

oriterer vilde selvreproduceren-
de ørreder, og Vejle Å vandsy-

stemet er nævnt i planen, som 

et af de steder, hvor der kan 
laves nogle tiltag. 

Vi er i SVÅ-regi gået i gang med 
at finde ud af, hvad vi kan gøre 

og hvordan. 

 
Å-udvalget Ole Damsgaard 

Klub 60+ 
 

60+ sæsonen åbner døren 

mandag den 7. november 2016.  
alle "ældre" medlemmer er vel-

komne hver mandag fra kl. 9:00 
til kl. 12:00 

  

Kaffe og en øl eller vand er gra-
tis, men adgangsprisen er kr. 

25,00. 
Kurt Jørgensen 

 

 
Fluebinding 60+ 

Klub 60+ starter med fluebin-
ding hver onsdag formiddag i 

vinterhalvåret.  

Vi starter onsdag den 2. no-
vember kl. 9:00 til 12:00 

Alle, uanset alder, er velkomne 
til en formiddag med fluebinding 

og snak. Frans Jensen binder 

for og hjælper os. Materialer 
tager man selv med. 

 
Jens Jeppesen 

 

VIGTIGT  VIGTIGT  VIGTIGT 

Ny adresse, telefon eller  

e-mail? 

Medlemmerne opfordres fortsat 

til selv at vedligeholde deres 

data både hos DSF og VSF. Det 
gælder især adresseændringer, 

telefon og e-mail.  

Det er den eneste måde, du kan 

sikre dig at modtage informati-

on fra foreningen og Sportsfi-
skeren fra DSF.  

Så husk at du selv skal rette det 
på hjemmesiden, samt hos 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Sekretariatet 
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Nyt fra Juniorafdelingen 

 

I slutningen af uge 30 drog ju-
niorafdelingen mod Bjerkreim-

selven i Norge for at forsøge sig 
med fiskeriet efter den smukke 

og sprælske laks. 23 mand, for-

delt på unge og ældre, havde 
set frem til en god og hyggelig 

uge i det norske med både godt 
kammeratskab og laksefang-

ster. Begge dele blev indfriet, 

selvom der undervejs var ud-
fordringer på begge fronter.  

Vejr og vandstand er altid en 
uforudsigelig størrelse, og vi må 

erkende, at vandstanden til slut 

blev for høj til, at der for alvor 
kunne fiskes på den mest givti-

ge måde. På trods af dette kom 
der fine fisk på land, og næsten 

alle fik lov til at mærke laksens 

tunge hug. Det var en stor op-
levelse for alle. 

Vi oplevede derudover nogle 
konflikter deltagerne imellem, 

og det lader til, at der på bag-

grund af dette, verserer en 
masse rygter. Det er rigtigt, at 

vi oplevede forskellige former 
for uro på turen, hvilket udmøn-

tede sig i nogle ekstraordinære 

udfordringer. Disse konflikter er 
nu løst internt, og alle er kom-

met godt videre. Nu kigger vi 
fremad og ser frem til en god 

indesæson i klubhuset med 

masser af hygge og spændende 
aktiviteter.  

Slutteligt skal der lyde en bøn 
om hjælp. Vi vil meget gerne 

rekruttere hjælp fra foreningens 

øvrige medlemmer, som evt. 
kan hjælpe til på weekendture-

ne og dagturene. Kender du en, 
som kunne være interesseret i 

dette, så lad os det endelig vi-

de. Det kunne også være folk 
uden for foreningen. Al hjælp vil 

være yderst kærkomment. Vi 
håber naturligvis, at så mange 

som muligt vil give en hjælpen-

de hånd, så vi også fremover 
kan opleve en god og velfunge-

rende juniorafdeling. 
På forhånd tak. 

Kristian Skytt 

 
 

 
 

 

 
______________________ 

Ændringer i fiskevandet 

 

Da vores kontrakt med Per Jo-
hansen i Ravning skulle fornyes 

i 2016, blev der forlangt en så 
betydelig forhøjelse af fiskele-

jen, at vi ikke opnåede enighed 

om en forlængelse af kontrak-
ten. Derved ophørte fiskeretten 

fra sæsonens start på 685 m af 
Vejle å på nordsiden på zone 7. 

Vores lodsejer Paw Linde Niel-

sen er ved at forhandle salg af 
sin ejendom ved Nørager, og 

har derfor opsagt vores kon-
trakt og vores fiskeret slutter 

derfor pr. 1. november 2016 på 

148 m af Vejle å på nordsiden 
på zone 6. 

Lodsejer Ib Pabst er gået kon-
kurs med sin ejendom i Vork, 

hvorved vi ikke længere har 

fiskeretten næste år på 575 m 
af åens sydside på zone 7 i Tør-

skind. Vi arbejder på at opnå 
kontrakt med den nye ejer.  

Ved Grejs å har lodsejer Erik 

Christensen solgt sin ejendom 
ved Lerbæk Mølle, og derfor er 

kontrakt og fiskeret til 1125 m 
af Grejs å ophørt fra 1. novem-

ber 2016 

Da vores kontrakt med Natur-
styrelsen udløb i 2015, valgte 

de at udbyde fiskeretten. Vi 
indgav et tilbud, som blev ac-

cepteret, og vi opnåede ny afta-

le for 5 år. 
Fra 2017 skulle en ny 10 årig 

kontrakt indgås med Lodsejer-
foreningen for Gels å. Da vor 

hidtidige fiskeret i Gels å i man-

ge år ikke har været benyttet 
ret meget of vore medlemmer, 

har vi valgt at udtræde af sam-
menslutningen med virkning fra 

næste år. 

Arne Rasmussen 
lodsejerudvalget 

Vinterprogram 2016-2017 
Seniorafdelingen 

 

Der er klubaften hver mandag 
aften fra kl. 19:00 - 22:00. 

 
Velkommen til endnu en spæn-

dende sæson med klubaftener i 

foreningen. 
Vi har gjort vores bedste for at 

lave et program, hvor vi kom-
mer vidt omkring vores hobby. 

Som noget nyt har vi med jæv-

ne mellemrum ”åbent værk-

sted”, hvor man kan tage sit 
grej med og få hjælp til repara-

tioner, slibe knive, sy liner, lave 
loops og mange andre ting. 

 

Vi har også spændende foredrag 
på programmet igen i år, samt 

andre begivenheder, som endnu 
ikke er programsat (se pro-

grammet på basiden). 

 
Så derfor:  

Følg med på hjemmesiden, Fa-
cebook og på opslagstavlen i 

klubhuset, så du kan se pro-

grammet for den kommende 
måned. 

Vi håber at se rigtig mange 
medlemmer, når vi mødes 

mandage kl. 19:00 i perioden 

fra november til april. 
 

På arrangementsudvalgets veg-
ne. 

 

Thomas Samuelsen 

Arrangementsudvalget 

 

PS: Der er ikke pligt til at delta-

ge i de programsatte aktiviteter. 

Man kan også bare møde op 
mandag aften for se på og få en 

sludder og en kop kaffe. 

 

 

Vinterfiskeri 

I søerne må der fiskes hele 

året med undtagelse af april 
måned, hvor gedderne skal 
have fred til at yngle. 

Bestyrelsen 

 
 

 

 
 

Alle medlemmer ønskes 
en rigtig god vinter! 
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Dato Event Lokation Tidpunkt 

    

31-okt Sæsonafslutning ved klubhuset med grillpølser Klubhuset 18.00 

07-nov Start på vintersæson Klubhuset 19.00 

14-nov Klubaften Klubhuset 19.00 

21-nov Foredrag om Bogen om Vejle Å (Tore Teglbjerg) Biblioteket Vejle ? 

28-nov Klubaften med åbent værksted Klubhuset 19.00 

05-dec Klubaften Klubhuset 19.00 

12-dec Klubaften Klubhuset 19.00 

19-dec Juleafsluting Klubhuset 19.00 

    

09-jan Start efter Jul Klubhuset 19.00 

16-jan Klubaften Klubhuset 19.00 

23-jan Klubaften Klubhuset 19.00 

30-jan Klubaften med Åbent værksted Klubhuset 19.00 

04-feb Kystfluebinding med Kern Lund Klubhuset 19.00 

06-feb Klubaften Klubhuset 19.00 

13-feb Klubaften Klubhuset 19.00 

20-feb Klubaften Klubhuset 19.00 

27-feb Klubaften med Åbent værksted Klubhuset 19.00 

06-mar Klubaften Klubhuset 19.00 

13-mar Klubaften Klubhuset 19.00 

20-mar Klubaften med Åbent værksted Klubhuset 19.00 

27-mar Klubaften Klubhuset 19.00 

01-apr Opstart på Åen Klubhuset 12.00 

    

Ikke fastsat Røgning af fisk kold/varm Klubhuset ? 

Ikke fastsat Havørred på tørflue Ronni Lagoni Klubhuset 19.00 

Ikke fastsat Familien Mortensen, om at være grejudvikler Biblioteket Vejle ? 

Ikke fastsat Fiskeri fra Flydering/pontonbåd med Henrik Leth Klubhuset 19.00 

Ikke fastsat Fiskeri i British Columbia/Alaska Klubhuset 19.00 

Ikke fastsat 

5 fluebindingsaftener med Peter Rødsgaard og Kim 

Ilburg Klubhuset 19.00 
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