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Indkaldelse til
generalforsamling

Indkomne forslag fra
medlemmer

Der indkaldes til Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Torsdag den 26/11 kl. 19:00
i DGI-Huset Vejle
Willy Sørensens Plads 5
7100 Vejle
Der serveres en øl eller en vand til de
fremmødte.

Dagsorden
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jørgen Asger
Nielsen

2.

Bestyrelsens beretning
Herunder udvalgenes beretninger.

3.

Regnskab
Herunder juniorafdelingen

4.

Indkomne forslag fra medlemmer
Per Palm og Flemming Maack har
hver indsendt et forslag.

5.

Indkomne forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen fremsætter
ændringsforslag til vedtægterne.

6.

Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår justeringer af
indskud.

7.

Valg til bestyrelsen
På valg er
• Anders Chr. Rasmussen
• Arne Rasmussen
• Henrik Bach
• Leo Mikkelsen
• Ole Damsgaard
• Thomas Holstein Bech
Alle modtager genvalg.

8.

9.

Valg af suppleanter
På valg er Kim Juhl Jensen. Kim
modtager genvalg, hvis det fortsat er
aktuelt med suppleanter.
Valg af bilagskontrollant og
suppleant
Bilagskontrollant: På valg er Søren
Østergaard. Søren modtager genvalg.
Suppleant: Bestyrelsen foreslår
Morten Christensen

10. Eventuelt
Bestyrelsen

•

Forslag 1
Fremsat af Per Palm

Effekten kan diskuteres, men signalværdien af en sådan fredning kan føre til,
at andre foreninger følger trop og at vi i
sidste ende får indført et nationalt forbud,
på lige fod med Norge, som indfører en
totalfredning allerede fra 2010.

Der fremsættes forslag om at ophøre
med salg af både dag- og gæstekort til
Nørager.

Vi skylder vores efterkommere at gøre en
aktiv indsats for at forhindre en
udryddelse.

Begrundelse:
Nørager lider under et voldsomt besøgsog fiskepres. Ved at udelukke dag- og
gæstekort må det formodes at der i stedet
bliver plads til flere af foreningens egne
medlemmer.

Forslaget fremsættes ikke for at ramme de
medlemmer, som fisker efter ål. De som
jeg (Flemming, red.) har talt med, fanger
alligevel ingen. Forslaget er et forsøg på
at skabe mulighed for at vi, efter en
årrække, igen kan fiske efter og fange ål.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen gør opmærksom på, at vi i
2009 har haft et ekstraordinært højt
medlemstal, hvilket muligvis har været
medvirkende årsag til det høje fiskepres.
Salget af dagkort til Nørager i 2009 er en
fejl, som automatisk rettes fra næste
sæson, så det ikke længere er muligt at
købe dagkort til Nørager. Forslaget er
hermed imødekommet, for så vidt angår
salg af dagkort.

Bestyrelsens bemærkninger:
Flemming har tidligere foreslået
bestyrelsen at indføre dette forbud.
Dengang var man tøvende og nøjedes
med at bakke Flemming op ved dels at
gennemføre en afstemning på
hjemmesiden, og dels at gå til
dagspressen med en orientering om
foreningens bekymring for ålen.

Bestyrelsen ønsker at bevare salget af
gæstekort, da man ikke vil fratage
medlemmernes mulighed for at fremvise
Nørager for venner og bekendte.
Bestyrelsen anser det for væsentligt at
medlemmerne kan agere som
ambassadører for VSF på relativt lukket
foreningsvand.

”Bør VSF gå forud med et godt eksempel
og forbyde ålefiskeri i vores vande?”

Bestyrelsen kan derfor ikke bakke op om
forslaget om, at salg af gæstekort til
Nørager skal ophøre.
Vedtages forslaget om, at salg af
gæstekort til Nørager skal ophøre, vil det
blive anført i ’Regler for fiskeri’, med en
note om at beslutningen er truffet af
generalforsamlingen i 2009.
•

Forslag 2
Fremsat af Flemming Maack

Der fremsættes forslag om fredning af
ålen i foreningens fiskevande.
Fredningen omfatter ikke lodsejeres
fiskeri.
Begrundelse:
Ålen er truet med udryddelse, både
herhjemme og på verdensplan.
VSF bør frede og dermed give ålen en
chance for ikke at blive udryddet i løbet af
få år, hvilket meget desværre tyder på vil
ske.

På hjemmesiden spurgte vi:

255 afgav en stemme, heraf svarede 84%
ja, mens 16% var imod et forbud.
Bestyrelsen noterede sig resultatet men
ønskede ikke at indføre et forbud på
baggrund af afstemningen. De 84% udgør
214 personer, hvilket kun er omkring 25%
af foreningens medlemmer. Desuden er
afstemningerne på hjemmesiden
forbundet med en vis usikkerhed, idet
ikke-medlemmer kan afgive en stemme,
ligesom enkelte har mulighed for at afgive
flere stemmer.
Forslaget er nu fremsat på
generalforsamlingen og bestyrelsen ser
ingen problemer i at stemme om et forbud.
Vedtages forslaget er der tale om en legal
demokratisk afgørelse.
Bestyrelsen anbefaler at stemme for et
forbud mod ålefiskeri i vores fiskevande.
Dog understreges at forbudet ikke
forpligter VSF til at lægge yderligere pres
på vores lodsejere med henblik på at få
dem til at opgive et fuldt legalt fiskeri efter
ål.
Vedtages forslaget vil det blive anført i
’Regler for fiskeri’, med en note om at
beslutningen er truffet af
generalforsamlingen i 2009.
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Indkomne forslag fra
bestyrelsen
Forslag til ny §7 stk. 6
I nærværende vedtægter anses begrebet
’skriftlig’ eller ’skriftligt’ som opfyldt,
såfremt det, i henhold til medlemmets
ønske, sker enten
•
via foreningens hjemmeside,
•
pr. E-mail,
•
eller pr. brev.
Bestyrelsens bemærkninger:
Da der er en række medlemmer, som har
meddelt, at de ikke accepterer at skulle
modtage væsentlig information fra VSF
via hjemmesiden, har bestyrelsen ønsket
at præcisere, at de vil blive informeret på
anden vis.

Ændringsforslag, §2 stk. 2
Nuværende §2 stk. 2
Anmodning om optagelse som aktiv
medlem sker ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen. Henvendelse via foreningens
hjemmeside eller pr. e-mail betragtes som
værende skriftlig.
Ændringsforslag, §2 stk. 2
Anmodning om optagelse som aktivt
medlem sker ved skriftlig henvendelse til
bestyrelsen
Bestyrelsens bemærkninger:
Som konsekvens af vedtagelse af det nye
§7 stk. 6 er præciseringen i §2 stk. 2
overflødig.

Ændringsforslag, §3 stk. 1
Nuværende §3 stk. 1
Den ordinære generalforsamling afholdes
i Vejle Kommune hvert år inden udgangen
af november måned, og indvarsles
skriftligt senest 7 dage før, med angivelse
af dagsorden. Indkaldelse via foreningens
hjemmeside betragtes som værende en
skriftlig indkaldelse.
Ændringsforslag, §3 stk. 1
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.
Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen finder, at den nuværende frist
på 7 dage for indvarsling til
generalforsamling er for kort.

Ændringsforslag, §3 stk. 5
Nuværende §3 stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indsendes
skriftligt til formanden inden 1. oktober.
Ændringsforslag, §3 stk. 5
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal indsendes
skriftligt til formanden inden 1. oktober.
Medlemmer kan ved skriftlig henvendelse
til formanden inden 15.september anmode
bestyrelsen om at gennemføre en
legalitetskontrol af et forslag i forhold til
foreningens vedtægter, samt så vidt muligt
en vurdering af konsekvensen af forslaget,

som ønskes behandlet på
generalforsamlingen.
Efter fremsendelsen af en sådan
anmodning fremsender bestyrelsen sine
bemærkninger til det fremsendte forslag
indenfor en uge, således at
forslagsstilleren får mulighed for at
revidere forslaget i forhold til foreningens
vedtægter og bestyrelsens bemærkninger,
inden dagsordenen til
generalforsamlingen udsendes.
Bestyrelsens bemærkninger og
forslagsstillerens bemærkninger tilstilles
generalforsamlingen, såfremt
forslagsstilleren måtte ønske det.
Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen har med dette forslag alene til
hensigt at sikre, at alle forslag, der ønskes
behandlet på generalforsamlingen, er i
overensstemmelse med foreningens
gældende vedtægter, og derfor kan
behandles på generalforsamlingen.

Ændringsforslag, §4 stk. 1
Nuværende §4 stk. 1
Bestyrelsen består af 11 medlemmer + 2
suppleanter og konstituerer sig selv. De
valgte suppleanter har ikke stemmeret i
bestyrelsen.
Ændringsforslag, §4 stk. 1
Til bestyrelsen vælges 11 medlemmer. På
det første bestyrelsesmøde efter hvert
valg konstituerer bestyrelsen sig med
formand, næstformand, kasserer og
sekretær samt øvrige relevante poster.
Desuden nedsættes et forretningsudvalg,
hvor formand og næstformand er fødte
medlemmer. Bestyrelsen og
forretningsudvalget fastsætter selv deres
forretningsorden.
Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen stillede på sidste års
generalforsamling forslag til ændring
vedrørende bestyrelsen, således at
suppleanter til bestyrelsen havde
stemmeret.
Forslaget blev debatteret, men der var fra
generalforsamlingen et ønske om, at
bestyrelsen ikke blev større. Det tog
bestyrelsen til efterretning og trak
forslaget.
Med det in mente ønsker bestyrelsen og
vores to suppleanter, at bestyrelsen
fremover højst består af 11 medlemmer.
Såfremt forslaget vedtages, vil de to
nuværende suppleanter Kurt og Kim
udtræde af bestyrelsen. De forsætter
begge med at udføre arbejde for
foreningen som hidtil i diverse udvalg.
Den nuværende bestyrelse har nedsat et
forretningsudvalg, som bl.a. udarbejder
oplæg og dagsordner med indstillinger til
bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget
kan tage beslutninger på områder, hvor
den overordnede politik er fastlagt af
bestyrelsen og kan tage beslutninger til
konkrete hastesager, som derefter
forelægges bestyrelsen på det
næstfølgende bestyrelsesmøde.

Da bestyrelsen ønsker størst mulig
åbenhed om bestyrelsens arbejde, ønsker
vi med forslaget at få
”legitimeret” vores arbejdsform.

Ændringsforslag, §4 stk. 2
Nuværende §4 stk. 2
På hver ordinær generalforsamling er
skiftevis 6 og 5 bestyrelsesmedlemmer
samt 1 suppleant på valg.
Ændringsforslag, §4 stk. 2
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2årig periode. På hver ordinær
generalforsamling er skiftevis 6 og 5
bestyrelsesmedlemmer på valg.
Bestyrelsens bemærkninger:
Ændringsforslaget er en konsekvens af
ændringen af §4 stk. 1

Ændringsforslag, §4 stk. 3
Nuværende §4 stk. 3
Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter
+ 1 suppleant. På den ordinære
generalforsamling vælges på skift 1
bilagskontrollant + suppleant, næste år 1
bilagskontrollant osv.
Ændringsforslag, §4 stk. 3
Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter
+ 1 suppleant. På hver ordinær
generalforsamling vælges skiftevis 1
bilagskontrollant + suppleant, og 1
bilagskontrollant.
Valgperioden er 2 år.
Bestyrelsens bemærkninger:
Præcisering af valgperioden og
formulering.

Ændringsforslag, §5 stk. 3
Nuværende §5 stk. 3
Medlemmer, der skriftligt dokumenter at
de er fyldt 65 år den. 1. januar, kan for det
kommende år anmode om nedsat
foreningskontingent, der svarer til
halvdelen af det til enhver tid gældende
seniorkontingent.
Ændringsforslag, §5 stk. 3
Punktet udgår.
Bestyrelsens bemærkninger:
Det voksende antal pensionister betyder
en betydelig nedgang i
kontingentindtægter, hvilket på længere
sigt kan true foreningens økonomi. Det
kan i yderste konsekvens medføre, at vi
må åbne op for yderlig medlemstilgang
med deraf følgende forøget fiskepres,
hvilket næppe kan være i de nuværende
medlemmers interesse.
Fremtidens pensionister vil i vid
udstrækning have økonomi til at betale
fuldt kontingent, såfremt medlemskabet
prioriteres. Dertil kommer, at gruppen af
pensionister i stor udstrækning bruger
foreningens fiskevand og øvrige faciliteter.
Medlemmer, som allerede betaler, og som
fortsat ønsker at betale nedsat kontingent,
berøres ikke af denne ændring.

Forretningsudvalget består af fire
medlemmer.
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Ændringsforslag, §5 stk. 4
Ændringsforslag, §5 stk. 4
§5 stk. 4 bliver til §5 stk. 3, hvorefter §5
stk. 4 udgår.
Bestyrelsens bemærkninger:
Ændringsforslaget er en konsekvens af at
den tidligere §5 stk. 3 er bortfaldet.

Fastsættelse af kontingent
Kontingent
Bestyrelsen foreslår et uændret
kontingent, som dog pristalsreguleres jf.
beslutning på generalforsamlingen 2008.
Indskud
Bestyrelsen foreslår, at indskuddet ved
indmeldelse forhøjes fra de nuværende
200 kr. til 500 kr., og at dette sker gradvist
i årene 2010 – 2015 med 50 kr. hvert år.
Bestyrelsens bemærkninger:
Når forøgelsen foreslås at ske over nogle
år, skyldes det, at foreningens
medlemmer i disse år betaler et særbidrag
på 50 kr. årligt til oparbejdelse af en likvid
sikringskapital svarende til et års fiskeleje
(ca. 400.000 kr.).
De nye medlemmer kommer med
forslaget således også til at bidrage til
opbygningen af denne sikringskapital.
Der har de sidste 5-10 år været stigende
tendens til foreningsshopping, og forslaget
om højere indskud kan måske i nogen
grad forhindre de hyppige foreningsskift.
Denne trafik er grundlæggende ikke i
foreningens interesse.
I Vejle Sportsfiskerforening satses der
både på en stabil medlemsskare og et
foreningsmæssigt engagement.

Formanden har ordet
Endnu et år er forløbet i foreningens 84årige historie, og set i det store
overordnede perspektiv går det faktisk
usædvanlig godt.
• Der er fanget mange, store og flotte
fisk i vore fiskevande
• Vejle Å er blevet selvreproducerende
• Der er meget stor interesse for
medlemskab af foreningen
• Der er sket en væsentlig forbedring af
foreningens økonomi
• Der er sket en aktivitetsforøgelse i
foreningen og i klubhuset
I mange år har foreningens vandpleje gået
på 2 ben. Vi har holdt bestanden i kunstigt
åndedræt via elektrobefiskning af
moderfisk, klækning af yngel i vores
klækkeri samt ved udsætninger herfra. På
det andet ben har vi lavet
vandløbsrestaureringer med udlægning af
gydegrus i de små opvækstbække. Dette
tiltag har nu for alvor båret så megen
frugt, at vandløbet kan klare sig selv med
reproduktion til den bestand vi ser i dag.

Vi har derfor besluttet at stoppe elfiskeriet
og klækkeriet - eller rettere sætte det på
standby. Hvis der senere skulle blive
behov for at genoptage dette arbejde, vil
klækkeriet kunne reetableres fra dag til
dag.
Vi må ikke fremover elfiske i hovedløbet
bare for at tage temperaturen på
bestanden. Det skal have et
ophjælpningsformål. Det er derfor endnu
vigtigere end tidligere, at der
indrapporteres fangster. Det er vores
eneste mulighed for at overvåge, om
bestanden er OK.
Vi har endvidere besluttet at intensivere
restaureringsarbejderne, sådan at vi ad
åre kommer helt ud i de alleryderste
spidser af åens mange tilløb - der hvor
yngelen klækkes og vokser op. Det burde
på sigt give en endnu større bestand af
fangstmodne havørreder, idet biologerne
vurderer, at åen har et betydeligt større
potentiale, end det nuværende niveau.
Mange af foreningens ildsjæle har
gennem tiden i klækkeriet og i å-udvalget
været med til at fuldbyrde denne
succeshistorie, og vi skylder dem alle en
stor tak.
Der har desværre i årets start været
problemer i DSF’s opkrævning af
medlemskontingenter. Det medførte, at vi
først efter sommerferien havde fuldt
overblik over medlemstallet. Vi havde ved
årets start forventet, at flere end normalt
ville melde sig ud af foreningen (pga.
stigning i kontingentet, ekstrakontingent,
strafgebyrer for manglende
fangstrapporter m.v.) Derfor godkendte vi
fra årets start alle ca. 75 ansøgninger om
optagelse. Antagelsen om medlemsflugt
holdt ikke stik, og derfor er vi i år blevet
lige rigeligt antal medlemmer i forhold til,
hvad vi mener fiskevandet kan bære, og
der har da også været et lidt højere
fiskepres end i de senere år. Efter
konstateringen indførte vi øjeblikkeligt et
medlemsstop, og det agter vi at fastholde,
indtil vi igen er på et acceptabelt
medlemstal.
Ikke bare på grund af dette, men også på
grund af ekstrakontingent, almindelig
sparsommelighed, ekstra store
projektdonationer, dagkortsalg m.v. er det
lykkedes at bringe foreningens økonomi i
en så god gænge, at vi foreslår, at der
allerede i år indsættes ca. 120.000 kr. på
den særlige sikkerhedskonto til
imødegåelse af kriser, fastholdelse og leje
af nyt fiskevand mv. Samtidig forventer vi,
at næste års budget kan løbe rundt selv
med de ca. 40-50 medlemmer, der
forventes at udmelde sig - uden at blive
erstattet nye medlemmer.
Det har været glædeligt at se, at
aktiviteterne især omkring klubhusets
faciliteter er vokset år for år. Der har været
god deltagelse i klubaftnerne, Klub +60,
Juniorafdelingen og forskellige
arrangementer. Ved arbejdsweekenden i

september, lykkedes det at få malet
klubhuset og få det forsynet med en fin
terrasse/udsigtsplatform.
Det er vigtigt, at vi samles om vores fælles
passion med at fiske, men det sociale
engagement i foreningen er også en
forudsætning for, at vi kan optimere
mulighederne for at dyrke fiskeriet.
Niels Risak

Husk din fangstrapport
Jf. vedtægterne skal alle medlemmer
indsende fangstrapporten for 2009 senest
d. 14. november. Sker det ikke rettidigt,
vil man blive pålagt et gebyr på 150 kr.
Bemærk venligst, at der skal indsendes
rapport, uanset om man har fanget noget
eller ej, og uanset kontingent-type.
Vi anbefaler på det kraftigste, at man
benytter sig af muligheden for elektronisk
rapportering via hjemmesiden, da
arbejdsbyrden med papirrapporter er
yderst tidskrævende. Der findes en
udførlig vejledning på hjemmesiden.
Har du ikke adgang til Internettet, kan du i
stedet udfylde skemaet bagerst i denne
Medlemsinfo. Udfyld det allerede nu - om
få dage er det for sent.
Henrik Bach

Adresseændringer
For at sikre, at du får indkaldelserne til
generalforsamlingerne, forbundets
medlemsblad ’Sportsfiskeren’ og ikke
mindst dit medlemskort, er det vigtigt, at
din adresse er korrekt i vores kartoteker.
Husk derfor at melde adresseændring til:
både
• Danmarks Sportsfiskerforbund,
Anne Holbæk tlf. 76 22 70 70,
E-mail: ah@sportsfiskerforbundet.dk
og til
• Vejle Sportsfiskerforening,
Buldalen 13, 7100 Vejle,
medlemsadmin@vsf-vejle.dk
eller
• Log ind på personlige data på www.vsfvejle.dk hvor du selv kan rette dine
data, herunder adresse, telefon, emailadresse, adgangskode m.m.
Hvis du ønsker at skifte datofiskeri til en
anden dato, skal du give VSF besked
inden d. 31. december 2009.
Henrik Hauge Jacobsen

Side 3 af 4

Medlemsstatus og venteliste
For at undgå at fiskepresset bliver for stort
og under skyldig hensyntagen til
økonomien er det besluttet at maksimere
medlemstallet til 750 (ekskl. hustruer og
juniorer).
Som det fremgår af ”Formanden har
ordet”, er dette maksimum blevet
overskredet.
Derfor har bestyrelsen besluttet at indføre
stop for tilgang af nye medlemmer og
samle ansøgere op på en venteliste.
Pr. 2. november 2009 er der 51 personer
på ventelisten.

Det samlede antal hjemtagne fangster er
666 stk. mod 1569 stk. i 2008.
Fangster fordeler sig som følger
(tal i parentes er for 2008):
Havørred
Regnbue

Kursus for nye medlemmer
Jf. vedtægterne skal alle nye medlemmer
inden for et år fra indmeldelsesdatoen
gennemgå et introduktionskursus, hvor
repræsentanter fra foreningen fortæller
om fiskeriet, regler, holdninger og ikke
mindst om, hvilke forventninger vi har til
dig som medlem.
Deltagerne får samtidig rig lejlighed til at
stille spørgsmål.
Hen over sæsonen har vi fået en del nye
medlemmer, som ikke har haft lejlighed til
at deltage. Derfor planlægger vi at holde
to kurser for at få plads til alle.
I skrivende stund er datoerne ikke fastlagt,
men det vil sandsynligvis blive i februar
eller marts måned.
De medlemmer, som er indmeldt efter 1.
april 2008, vil derfor blive kontaktet med
henblik på deltagelse i kurset.

▼ -56%

29

(76)

▼ -62%

Laks

6

(11)

▼ -45%

Bækørred

3

(4)

▼ -25%

Gedde

1

(4)

▼ -75%

Ål

1

(12)

▼ -92%

Data er baseret på rapporterede, hjemtagede fangster fra Vejle Å, Rohden Å og
Skjern Å (Skarrild), samt Vingsted og
Fåruphuse sø pr. 2. nov. 2009

Af hensyn til personerne på ventelisten
indskærper vi samtidig overfor vores
nuværende medlemmer at betale
kontingentet til tiden.
Henrik Hauge Jacobsen

613 (1392)

Henrik Hauge Jacobsen

Klub 60+
Klub 60+ har igen i år kunnet konstatere
en stigende interesse for deltagelsen på
mandagsmøderne. Ved sæsonstarten
talte skaren af Klub 60’ere hele 74
medlemmer og i løbet af året er flere stødt
til.
I sæsonen 2008-09 har vi bl.a. budt på
underholdning i form af film og foredrag,
ligesom man har haft interessante
foredrag med byrådsmedlem Tom
Skovgård og Bo Levesen fra Vejle
Kommunes afdeling for Natur & Miljø.
Denne sæson blev afsluttet med en tur til
Danmarks Center For Vildlaks, hvor hele
49 personer fik en interessant og hyggelig
dag i og omkring Skjern.
Nu tager vi så hul på endnu en sæson,
hvor nye ’ældre’ medlemmer er
velkommen i klubhuset hver mandag
formiddag fra kl. 9-12.
Og husk – kaffen er gratis, men det koster
20 kr. at sætte sig på stolen.
Kurt Jørgensen

Ved sæsonens afslutning er der 237,
svarende til 30% af medlemmerne, der
har indsendt fangstrapporten. Sidste frist
for indrapportering er d. 14. november
2009, så vi opfordrer på det kraftigste til at
få indsendt fangstrapporten. Vi skulle
gerne over de 72%, som vi nåede i 2008.
De til dato indrapporterede fangster tyder
på, at 2009 ikke kommer på højde med
2008. Vi håber, at rapporterne i de
kommende dage kan rette op på resultatet
for 2009.

Men først skal vi lige igennem en
vintersæson med spændende ting på
programmet.
Thomas Holstein Bech

Vintererprogram i klubhuset
Gennem hele vinteren holder vi klubaften
hver mandag aften fra kl. 19-22, hvor alle
medlemmer er velkommen, også selvom
man ikke er aktiv deltagende, men bare
har lyst til at se på og sludre.
Herunder er vinterens foreløbige program,
som opdateres på hjemmesiden.
Thomas Holstein Bech

Henrik Bach

Status på fangstrapporter
2009

Der serveres kaffe og morgenbrød på
foreningens regning, ligesom den
mangeårige tradition med gule ærter til
frokost og pølser i lange baner!

Premieren 2010
I 2010 falder påsken lige præcis på
premieren. Dermed har vi arbejdsramte
hele 5 sammenhængende fridage, og det
giver jo anledning til at gøre lidt ekstra ud
af premieren.
Arrangementsudvalget er gået i
tænkeboks, men tør godt allerede nu
afsløre lidt af planerne:
Vi vil lave en event omkring ”stop af
udsætninger” i Vejle å, hvor vi, rent
symbolsk, vil udsætte de sidste
havørreder vi har hos dambrugeren.

16. november
Velkomstaften med hygge, fiskesnak
og præsentation af vinterens program
23. november
Fluebinding – kystfluer
30. november
Farvning af materialer og fremstilling
af dubbing til fluebinding
07. december
Fluebinding – rørfluer
14. december
Juleafslutning med gløgg, æbleskiver
og auktion
21. december Lukket
28. december Lukket
04. januar
Fluebinding – kystfluer
11. januar
Knuder og knob, splejsning af
flueliner og tilpasning af
skydehoveder
18. januar
Foredrag/gæstefluebinder
25. januar
Fluebinding – Å fluer
01. februar
Fluebinding – laksefluer
08. februar
Fluebinding – geddefluer
15. februar
Foredrag: Steffen Juhl om laksefiskeri
på Kola-halvøen gennem 20 år
22. februar
Fluebinding – rørfluer
01. marts
Fluebinding – tørfluer v/Kim Bentzen
08. marts
Fluebinding
15. marts
Foredrag/gæstefluebinder
22. marts
Afslutningsfest! Madlavning for
lystfiskere

Derudover arbejder vi på demonstration af
grej og andet underholdning.
Side 4 af 4

Havørred
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Han

Køn
56

Længde
(cm)
2,1

Vægt
(kg)
Ja

Hjemtaget Ja / Nej
Vejle å / Knabberup

Forbeholdt VSF (udfyldes ikke):

Modtaget rettidigt

Jeg ønsker følgende password:

Min email-adresse er (benyt venligst BLOKBOGSTAVER):

Modtaget for sent

Indtastet i databasen

Password tildelt

(Denne linie er et eksempel på, hvordan rapporten udfyldes)

Fiskevand / Fangststed

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

Art

Dato

Jeg har intet fanget i 2009 og indsender derfor en tom fangstrapport
Mine fangster er angivet herunder
Mine fangster må offentliggøres på hjemmesiden

Medlemsnummer
Navn
Telefon

Sæt krydser:

Fangstrapport 2009

Dette skema skal kun benyttes af de, som ikke har mulighed for elektronisk rapportering via hjemmesiden (www.vsf-vejle.dk)
Rapporten skal jf. vedtægterne indsendes senest d. 14/11-2009 til: Henrik Hauge Jacobsen, Iver Jarls Vej 34, 7100 Vejle
Indsendes rapporten ikke rettidigt, vil man blive pålagt et gebyr på kr. 150,-

Vejle Sportsfiskerforening

