VSF Medlemsinfo 2010
Udsendt til alle medlemmer den 5. november 2010

Vejle Sportsfiskerforening ● Buldalen 13 ● 7100 Vejle
Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til Vejle Sportsfiskerforenings
85. ordinære generalforsamling

Torsdag den 25. november 2010
kl. 19:00 – 21:30
i DGI-Huset Vejle
Willy Sørensens Plads 5
7100 Vejle
Der serveres en øl eller en vand til
de fremmødte.

4. Indkomne forslag fra
medlemmer
Forslag 1, fremsat af Kim Iburg
Kim Iburg har indsendt forslag til
ændring af reglerne for dag- og
gæstekort.
Kim foreslår:
At salg af gæstekort til Nørager
genoptages.

2. Bestyrelsens beretning
Herunder udvalgenes beretninger.

Forslag 2, fremsat af Kim Iburg
Kim Iburg har indsendt forslag til
ændring af reglerne for dag- og
gæstekort.
Kim foreslår:
At gyldighedsperioden for dag- og
gæstekort ændres fra kl.00:00 til
24:00 (02:00 på datoregulerede
strækninger) til fra kl. 12:00 til kl.
12:00 den følgende dag.

3. Regnskab
Herunder juniorafdelingen

Forslag 3, fremsat af Klaus Hougaard
Forslag om supplerende gæstekort

4. Indkomne forslag fra
medlemmer

Som natfisker er den eksisterende
ordning for gæstekort ikke altid helt
hensigtsmæssig – specielt ikke i de
lyse sommermåneder juni, juli og
august. På den tid af året dækker de
mørke timer stort set en almindelig
fisketur på 4-6 timer, men rækker
hen over to tidsperioder for gæstekort. En gæst må derfor købe to
gæstekort for at opleve at få en god
fisketur ud af det.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jørgen Asger
Nielsen

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
Vedtægter
Ændringsforslag, § 1 stk. 1
Nuværende § 1 stk. 1
Foreningens formål er, at skaffe
medlemmerne adgang til sportsfiskeri i Vejle å og andre fiskevande,
og at ophjælpe fiskebestanden i
nævnte vandløb.
Ændringsforslag, § 1 stk. 1
Vejle Sportsfiskerforenings formål er,
at skaffe medlemmerne adgang til
sportsfiskeri i Vejle å og andre
fiskevande, og at ophjælpe
fiskebestanden i nævnte vandløb.
Bestyrelsens bemærkninger:
Foreningens navn er ikke nævnt i
vedtægterne.
Ændringsforslag, § 2 stk. 2

5. Indkomne forslag fra
bestyrelsen
Bestyrelsen fremsætter
ændringsforslag til vedtægterne.
6. Fastsættelse af kontingent
Herunder orientering om ændret
kontingentopkrævning.
7. Valg til bestyrelsen
På valg er
· Niels Risak
· Brian Petrowski
· Tom Jensen
· Thomas Holst
· Henrik Hauge Jacobsen
Thomas Holst modtager ikke
genvalg, bestyrelsen foreslår Søren
Stjernholm Jensen
8. Valg af bilagskontrollant
På valg er Karl Storebjerg.
Karl modtager genvalg.
9. Eventuelt

For at natfiskerne også skal opleve
gæstekortet som et medlemsgode
på lige fod med dem, der foretrækker at fiske dag og aften, vil jeg derfor foreslå, at ordningen suppleres
med et gæstekort, der rækker hen
over natten, og følgende præmisser
vil jeg selv opleve som et plus:
Gæstekort (12 timer) gældende fra
19:00 – 07:00
Pris (uændret) 100,- kr.
Bestyrelsens bemærkninger:
For alle tre forslag gælder, at indholdet hører under regler for fiskeri,
hvor bestyrelsen i henhold til lovene
har beslutningskompetencen.
Bestyrelsen ønsker forslaget debatteret for at høre generalforsamlingens tilkendegivelser.

Nuværende § 2 stk. 2
Anmodning om optagelse som aktivt
medlem sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Ændringsforslag, § 2 stk. 2
Anmodning om optagelse som aktivt
medlem sker via hjemmesiden eller
ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen.
Bestyrelsens bemærkninger:
Ændringen skal legalisere anvendelsen af hjemmesiden ved anmodning om optagelse i VSF.
Ændringsforslag, § 2 stk. 3
Nuværende § 2 stk. 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.
Ændringsforslag, § 2 stk.3
Det er en betingelse for optagelse
som seniormedlem, at man deltager
i et introduktionsmøde inden for 1 år
efter indmeldelsesdatoen. Deltager
man ikke kan bestyrelsen forlange
fiskekortet inddraget.

Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen finder ikke, at det er
nødvendigt at kræve, at samlever
deltager i introduktionsmødekursus,
da de sædvanligvis fisker i selskab
med medlemmet, som må være
ansvarlig for at samlever respekterer
VSF’s vedtægter og regler (i lighed
med den forpligtelse, som et medlem
har i relation til gæstekortsfiskere).
Juniorernes undervisningspligt er
fastlagt i juniorafdelingens vedtægter.
Ændringsforslag, § 5 stk. 3
Nuværende § 5 stk.3
Medlemmer, der skriftligt dokumenterer, at de er fyldt 65 år inden den
1. januar, kan anmode om nedsat
foreningskontingent, der svarer til
halvdelen af det til en hver tid gældende seniorkontingent.
Ændringsforslag § 5 stk.3
Medlemmer, der skriftligt
dokumenterer, at de er fyldt 65 år
inden den 1. januar, kan anmode om
nedsat foreningskontingent til det til
en hver tid gældende pensionistkontingent.
Bestyrelsens bemærkninger
Fastholdelse af et maksimalt medlemstal på 750 aktive medlemmer og
den stigende levealder medfører at
andelen af seniorer vil være faldende i forhold til andelen af pensionister, og den samlede kontingentindtægt vil blive reduceret. I løbet af de
kommende 10 år vil det betyde en
samlet nedgang på 250.000 –
450.000 kr.
Budgetunderskuddet som følge af
reduktionen i kontingentindtægt
kunne imødegås ved
- at forhøje medlemstallet
- at opsige fiskevand
- at forhøje kontingentet
generelt
- at afvikle pensionistrabat
over en 10 års periode
Bestyrelsen finder imidlertid ikke det
kan være i medlemmernes interesse
at forøge fiskepresset, ved at optage
flere medlemmer eller ved at opsige
fiskevand.
Gentagne forslag om generel forhøjelse af kontingentet har tidligere
givet anledning til kritik og derfor
ønsker bestyrelsen at fastholde den
nuværende model, hvor kontingentregulering er begrænset til en
pristalsregulering.
Bestyrelsen foreslår derfor at den
nuværende 50 % rabat for pension-

ister afvikles kontinuerligt med 5%
om året over de næste 10 år.

6. Fastsættelse af kontingent

Ændringsforslag, § 6 stk.2
Nuværende § 6 stk.2
Medlemmer, der ikke rettidigt har
indbetalt kontingent, kan ekskluderes.
Ændringsforslag, § 6 stk. 2
Medlemmer, der er i restance med
betalinger, kan ekskluderes, hvis
medlemmet, efter en påmindelse om
restance, ikke indbetaler.
Bestyrelsens bemærkninger:
Da der bruges mange ressourcer på
at udsende rykkere på grund af
manglende betaling både af kontingenter og gebyrer, finder bestyrelsen
det påkrævet at stramme op på disse bestemmelser.
Ændringsforslag, § 7 stk. 5
Nuværende § 7 stk. 5
Medlemmer har, uanset antal
fangede fisk. pligt til at indsende eller
indtaste sin fangstrapport efter hver
sæson. Dette skal ske senest 14
dage efter fiskesæsonens afslutning.
Undlades dette pålægges medlemmet et af bestyrelsen fastlagt gebyr,
som tillægges efterfølgende sæsons
kontingent.
Ændringsforslag, § 7 stk. 5
Medlemmer skal indsende eller
indtaste/lukke sin fangstrapport for
den forudgående periode 1. nov. til
31.okt. Dette skal, uanset antal fangede fisk, ske senest d. 15. november. Undlades dette pålægges medlemmet et af bestyrelsen fastlagt
gebyr.
Bestyrelsens bemærkninger:
Da begrebet ”fiskesæson” ikke
entydigt, har bestyrelsen valgt at
anvende en datobestemmelse.
FISKEREGLER
Bestyrelsen påtænker, at indføre
forbud mod fiskeri af ål.
Bestyrelsens bemærkninger:
Forslaget var fremsat ved generalforsamlingen i 2009, men blev stemt
ned.
Med henblik på at ophjælpe
ålebestanden globalt er der i 2010
udsat 35.000 stk. åleyngel i Vejle
Å’s vandløbssystem.
Derfor finder bestyrelsen, at et
fortsat ålefiskeri vil være i modstrid med den indsats der ydes for
at rede ålen.

Kontingent og medlemskort
Bestyrelsen foreslår et uændret
kontingent, som dog pristalsreguleres jf. beslutning på generalforsamlingen 2008.
Fastsættelse af kontingentet for
2011 afventer offentliggørelse af
forbrugerprisindekset pr.1. oktober
2010.
Bestyrelsen har besluttet, at VSF
fremtidigt selv vil opkræve kontingentet og udstede egne medlemskort med datoangivelse. VSF sørger
for at overføre DSF-kontingentet til
DSF, som herefter udsteder DSFmedlemskort.
Fra sæsonen 2011 vil det være
vores eget medlemskort, som skal
bæres synligt under fiskeri.
Opkrævningerne vil blive udsendt pr.
mail eller brev primo december 2010
og med betalingsfrist den 1. februar
2011.
Medlemskortet udsendes herefter
inden den 31. marts 2011.
Medlemmer, der ikke har betalt til
tiden, vil få en rykker og vil blive
opkrævet et ekspeditionsgebyr på
100 kr., som skal betales sammen
med det udestående kontingent.
Manglende betaling indebærer at
man kan blive slettet fra medlemslisten.

7. Valg til bestyrelsen:
Som nyt bestyrelsesmedlem
foreslår bestyrelsen:

Søren Stjernholm Jensen
Jeg er 44 år og bor i Jerlev sammen
med min hustru Lene, samt vores 2
drenge Jonas (16) og Rune (14).
Jeg har været medlem af Vejle
Sportsfiskerforening siden 1996, og
nyder at være ved åen, og den
skønne natur, der omgiver den.
VSF betyder meget for mig, og jeg
har tidligere deltaget i bestyrelsen,
juniorafdelingen og redaktionsudvalget.
Jeg håber at få muligheden for at
præge foreningens fortsatte, positive
udvikling gennem dialog med medlemmerne.
Udover Vejle Å, fisker jeg også i
både Sverige, Norge og Island.
Søren Stjernholm Jensen
Formanden har ordet:
Foreningens administration:
Igen i år har der været store problemer med Danmarks Sportsfiskerforenings opkrævning og afregning
af kontingenter, og bestyrelsen har
ikke den store tillid til, at det forbedres væsentligt. Det er derfor besluttet, at foreningen fra og med næste
sæson selv opkræver kontingent.
Det er et meget stort arbejde – ikke
mindst at opdatere alle data og
systematisere dem - som kun kan
lade sig gøre, fordi vi i foreningen er
så heldige at have nogle helt særlige
ildsjæle, der lægger og har lagt ufatteligt meget frivilligt arbejdskraft i
denne og andre administrative opgaver som f.eks. opdatering af hjemmesiden og indførelsen af dagkortsalg fra vores egen hjemmeside. Vi
medlemmer skylder en helt særlig
tak til Leo Mikkelsen, Henrik Hauge
og Henrik Bach.

Sæsonen og fiskevandsplejen
Havørredsæsonen har været under
middel både hvad angår mængder
og størrelser. Det kan naturligvis
ikke bare gå op og op, men det er
vanskeligt at gisne om årsagen til
den lidt sløje sæson. Det lader nemlig til, at det ikke bare er Vejle å, der
oplever det i denne sæson. Stort set
alle østvendte havørredåer har haft
en lignende lidt sløj sæson.
Om det er tilfældigheder eller ændrede og dårligere betingelser i havet
ved vi ikke, men vi fortsætter naturligvis ufortrødent restaureringsprojekterne og udlægning af gydegrus i de mindre tilløb. Det er der
perspektiver i.
Der er også perspektiver i, at hovedløbet stedse bliver forbedret.
Således er et projekt for genslyngning af en større strækning mellem
Tørskind og Ravning blevet igangsat
her i efteråret, og forhåbentlig bliver
det lige så vellykket, som projektet
ved Godset er blevet.
Fiskevandet
Desværre har Lystfiskerforeningen
af 1926 ikke villet forny vores medfiskekontrakt på Skarrildstykket, så
fra næste sæson har vi ikke denne
attraktive mulighed for især tidligt
fedtfinnefiskeri.
Bestyrelsen har forsøgt alternative
muligheder for medfiskeri, men
LF26`s begrundelse har været, at
der blev fisket lige rigeligt på stykket,
der på grund af mange gydepladser
skal beskyttes særligt. Det er vi rigtig
kede af, og selvom det vil være
svært, vil vi arbejde på at finde tilsvarende laksefiskemuligheder
inden for landets grænser.
Til gengæld har vi foreløbig for en
prøveperiode på1 år lejet et nyt stykke ved Ravning – opstrøms for
broen på nordsiden. Det er vores
håb, at stykket kan lejes på mere
permanente vilkår.
Vi har også prøvet noget nyt ved at
formidle norsk lakse- og havørredfiskeri ved Namsen for VSF`s medlemmer. Det drejer sig om en strækning på ca. 3,5 km med fiskeri både
fra land og fra båd. Også her er der
tale om et prøveår. Arrangementet
hviler økonomisk i sig selv, og foreningens økonomi er ikke og vil ikke
blive belastet af dette foreningstilbud. (Foreløbig har tilslutningen
været stor, idet der er fuldtegnet til
turen i sommeren 2011).

Økonomien
Takket være et stabilt medlemstal, at
vi er færdige med de største investeringer i klubhuset og, at vi har fået
indeksreguleret kontingentet har foreningen de senere år fået en rigtig
sund økonomi, så vi atter i år regner
med at kunne lægge ekstraordinære
midler i sikringspuljen, hvor målet er
i løbet af nogle år at have stående et
beløb svarende til mindst et års
fiskeleje.
Pensionistrabat
Netop fordi bestyrelsen ønsker at
være økonomisk ansvarlig og udvise
rettidig omhu fremsatte vi på generalforsamlingen i 2009 forslag om, at
pensionister ikke fremover får mulighed for den hidtidige rabat på 50% af
kontingentet.
Det gjorde bestyrelsen fordi den
fremtidige alderssammensætning i
foreningen meget naturligt følger
samfundets i øvrigt, hvor vi også
bliver flere og flere pensionister.
Foreningens økonomi bliver på sigt
tynget af 50% rabat til flere og flere
medlemmer samtidig med, at antallet
af fuldt betalende medlemmer reduceres tilsvarende.
Forslaget faldt på generalforsamlingen i 2009, og det gjorde det formentlig fordi bestyrelsen ikke grundigt
nok fik redegjort for konsekvenserne.
Under debatten fremkom flere medlemmer imidlertid med forslag om at
indføre en glidende overgang for rabattens ophør.
Det forslag har bestyrelsen arbejdet
videre med, og derfor stilles der på
generalforsamlingen 2010 forslag
om, at pensionistrabatten aftrappes
over 10 år. Det er beregnet, at foreningen derved ikke mister kontingentindtægter i perioden, og at der
ved slutningen af de 10 år faktisk vil
være et vist overskud.
Men mød op på generalforsamlingen, hvor der vil blive redegjort grundigere for det nye forslag.
Fredning af ålen
Og her vil også blive mulighed for at
debattere forholdene for ålen igen.
På sidste års generalforsamling stillede Flemming Maack forslag om
fredning af ålen. Bestyrelsen bakkede op om Flemmings forslag, som
imidlertid ikke vandt genklang i forsamlingen.
Bestyrelsen agter dog i 2011 i reglerne for fiskeri at indføre en midlertidig

fredning af ålen i vore fiskevande.
Ålebestanden over hele verden er
endnu mere truet end først antaget,
og hele tiden indløber der undersøgelser og meldinger, som råber
vagt i gevær. Det er på denne baggrund, at bestyrelsen ikke finder, at
det er etisk i orden at fiske på en
truet art.

Medlemsstatus og venteliste

Klub 60+

Pr. udgangen af oktober 2010 er der
følgende antal medlemmer:
Seniorer
585
Pensionister
159
Juniorer
30
Minifiskere
1
Hustruer
35

Nu tager vi så hul på endnu en
sæson, hvor nye ’ældre’ medlemmer
er velkommen i klubhuset hver mandag formiddag fra kl. 9-12.

Vi kender ikke 100% årsagerne til
truslen, men bestyrelsen føler, at
usikkerheden må komme miljøet og
bestanden til gode. Og det er disse
forhold, bestyrelsen gerne igen vil
have debatteret på generalforsamlingen.

Der er i løbet af 2010 udmeldt 117
medlemmer og der er optaget 65
nye medlemmer.
Pr. 1. november 2010 er der 110
personer på ventelisten.

I øvrigt kan vi fortælle, at vi i sommer
har hjulpet DTU AQUA med at sætte
ål ud i Vejle Å, så noget sker der da
på genopretningsfronten også.

Vinterprogram 2010/2011, senior

Niels Risak
Status på fangstrapporter 2010
Ved sæsonens afslutning er der 197,
der har indtastet/lukket fangstrapporten. Det svarer til 24% af medlemmerne, Sidste frist for indrapportering er d. 14. november 2010, så vi
opfordrer på det kraftigste til at få
lukket eller indsendt fangstrapporten.
I 2009 var der 30 %, der havde
svaret på det tilsvarende tidspunkt,
og vi sluttede af med en svarprocent
på 82%, Det skulle vi som minimum
også gerne nå i 2010.
De til dato indrapporterede fangster
tyder på, at der sket en tilbagegang
og 2010 vil ikke komme på højde
med de foregående år. Det samlede
antal hjemtagne fangster er 541 stk.
mod 666 stk. på det tilsvarende
tidspunkt i 2009, hvor det endelig tal
nåede op på 1112 stk.
Fangster fordeler sig som følger
(endelige tal for 2009 er vist i
parentes):
Havørred
Regnbue
Laks
Bækørred
Gedde
Ål

475
46
8
5
6
1

(1013)
(66)
(14)
(14)
(6)
(1)

Data er baseret på rapporterede,
hjemtagne fangster fra Vejle Å,
Rohden Å, Gels Å og Skjern Å
(Skarrild), samt Vingsted og
Fåruphuse sø pr. 1. nov. 2010
Henrik Hauge Jacobsen

Henrik Hauge Jacobsen

Klubaften hver mandag aften fra
kl. 19:00 - ca. 22:00
• 01/11 Opstart og info om
vinterprogram 2010/11
• 08/11 Fluebinding kystfluer +
knivslibning
• 15/11 Fluebind åfluer + farvning og
dubbing
• 22/11 Knivslibning + åfluer på rør
• 29/11 Knivslibning + kystfluebind
• 06/12 Knivslibning + åfluer krog
• 13/12 Juleafslutning.
Grejauktion, foredrag eller
film
• 20/12+27/12 Jule- og nytårspause
• 03/01 Priest fremstilling + kystfluer
• 10/01 Priest fremstilling +
zonkerfluer
• 17/01 Ikke fastlagt
• 24/01 Priest fremstilling +
laksefluer krog
• 31/01 Foredrag
• 07/02 Kystfluer + spinnerbyg
• 14/02 Splejsning af flueliner +
flueline vedligehold
• 21/02 Tørfluer + diverse
opsamling
• 28/02 Spinnerbygning + diverse
opsamling
• 07/03 Foredrag
• 12/03 eller 13/03 Fælles fisketur
(mere info følger)
• 14/03 Opsamling
• 21/03 Opfølgning og hyggeaften
• 25/03 (Fredag)
Afslutningsarrangement på
Mølholm skole.
Husk tilmelding inden 15/3
på
arrangement@vsf-vejle.dk
Thomas Holstein Bech

Og husk – kaffen og en øl eller vand
er gratis, men det koster 20 kr. at
sætte sig på stolen.
Kurt Jørgensen
Lodsejer udvalget
Lodsejer udvalget har i årets løb
koncentreret sin indsats om at bibeholde fiskeretten til det fiskevand,
som vi hidtil har haft .Det er bl.a.
sket ved, at der følges tæt op ved
ejerskifte. Alle lodsejer kontrakter,
der skulle fornyes i 2010 er blevet
forlænget.
I 2010 er vort lodsejerarkiv i den
forbindelse blevet eftergået detaljeret, så vi er sikre på at indholdet og
omfanget af vores lodsejeraftaler
fortsat er gældende.
Det er i sæsonens løb lykkedes os at
leje yderligere en strækning på ca.
450 meter ved Ravning.
Desværre har vi mistet medfiskeretten på LF 26’s stykker af Skjern å
ved Skarrild. Ved kontraktens udløb i
år, er den blevet opsagt af LF 26.
Bestyrelsen forsøger at få en dialog
med LF 26 med henblik på måske at
indgå en ny aftale med lidt ændrede
vilkår.
Arne Rasmussen
.

Adresseændringer
Indkaldelse til generalforsamling,
udsendelse af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsblad
’Sportsfiskeren’ og ikke mindst dit
medlemskort vil ske til den adresse
du har oplyst i VSF’s medlemskartotek.
Derfor er det vigtigt, at din adresse
er korrekt i vores medlemskartotek.
Log ind på ”Personlige data” på
vores hjemmeside www.vsf-vejle.dk,
hvor du selv kan rette dine data,
herunder adresse, telefon, e-mailadresse, adgangskode m.m.
Henrik Bach

Vejle Sportsfiskerforening

Fangstrapport 2010

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. 14/11-2010 til:
Vejle Sportsfiskerforening, Buldalen 13, 7100 Vejle.
Indsendes rapporten ikke rettidigt, vil man blive pålagt et gebyr på kr. 150,Medlemsnummer
Navn
Telefon
Sæt krydser:
Jeg har intet fanget i 2010 og indsender derfor en tom fangstrapport
Mine fangster er angivet herunder
Mine fangster må ikke offentliggøres på hjemmesiden
Dato

Art

Længde

Vægt

Hjemtaget

Fiskevand

Jeg ønsker fremover at benytte hjemmesiden til rapportering, og ønsker et password.
Min email-adresse er:

Jeg ønsker følgende password:

Forbeholdt VSF (udfyldes ikke):
Modtaget rettidigt

Modtaget for sent

Indtastet i databasen

Password tildelt

