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Vejle Sportsfiskerforening

Arr.-udvalg

arrangement@vsf-vejle.dk
Henrik Skøtt (formand)
60 45 54 15
Arne Rasmussen
20 63 35 18 75 82 71 81
Morten Jørgensen
21 67 74 44
Kasper Emil Nielsen
30 12 50 59
Kim Iburg
20 13 10 40 75 83 57 46
Michael Gehrt
21 29 10 49
Thomas Samuelsen
51 37 25 38

Buldalen 13, 7100 Vejle
E-mail: VSF@vsf-vejle.dk
Web: www.vsf-vejle.dk
CVR-nr.: 25 83 29 22

Bestyrelsen
(FU) = Forretningsudvalg

vsf@vsf-vejle.dk
(SEK) = Sekretariat

Lodsejerudvalg

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
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

Formand (FU)
Anders Chr. Rasmussen
formand@vsf-vejle.dk
Engbakken 11, 7100 Vejle
26 70 13 80
Næstformand / sekretær (FU+SEK)
Niels Risak
niels@vsf-vejle.dk
Skovstien 3, 7300 Jelling
25 67 81 09
Kasserer (SEK)
Leo Mikkelsen
kasserer@vsf-vejle.dk
Grejsåvænget 37, 1.sal, 7100 Vejle
20 78 88 95

Å-udvalg

aaudvalg@vsf-vejle.dk
Ole Damsgaard (formand)
28 18 77 33
Brian Petrowski
22 13 32 43 75 72 19 24
Alex Arnholtz
51 88 62 48 75 82 62 42
Claus Bjerremand
21 63 31 39
Kurt Pedersen
26 13 11 10
Bent Friborg
20 24 26 59
Bent Vilain
29 64 92 60

Arne Rasmussen
arne@vsf-vejle.dk
Niels Skous Vej 50, 7100 Vejle
20 63 35 18
Bent Friborg (SEK)
Smalager 33, 7120 Vejle Ø
Brian Petrowski (FU)
Silkehalevej 3, 7100 Vejle

friborg@vsf-vejle.dk
20 24 26 59
brian@vsf-vejle.dk
22 13 32 43

Klubhus-udvalg

Henrik Bach (SEK)
henrik@vsf-vejle.dk
Højenvej 2, Nr. Vilstrup, 7100 Vejle
20 56 77 07

Bent Vilain (FU+SEK)
vilain@vsf-vejle.dk
Mølkærparken 65, Ødsted, 7100 Vejle 29 64 92 60

klubhus@vsf-vejle.dk
Brian Petrowski (form.) 22 13 32 43 75 72 19 24
Kim Juhl Jensen
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
Kurt Jensen
25 84 98 01
Peder Rasmussen
28 59 41 88
John Pedersen
61 31 40 37

Jørgen Asger Nielsen (FU+SEK) jasger@vsf-vejle.dk
Valmuevej 18, 7100 Vejle
75 82 72 43

Klub 60+

Ole Damsgaard
Grejsdalsvej 88, 7100 Vejle

ole@vsf-vejle.dk
28 18 77 33

Tom Jensen
Gl. landevej 30, 7100 Vejle

tom@vsf-vejle.dk
20 20 21 95

Kurt Jørgensen
Knud Jørgensen
Jørgen Asger Nielsen

Sekretariatet

sekretariat@vsf-vejle.dk
Telefonsvarer:
24 89 53 50
Niels Risak, Leo Mikkelsen, Henrik Bach, Bent
Friborg, Bent Vilain (se bestyrelsen), samt
Henrik Hauge Jacobsen
40 13 93 95

Fiskeriopsynet
Henrik Bach (formand)
Brian Andersen
Joe Ejlertsen
Kent Gude
Leif Rasmussen
Michael Christensen
Per Andersen
Per Palm
Tom Jensen

75 81 44 01
75 89 14 96
75 82 72 43

Junior-afdelingen
Kim Bentzen
Henrik Kjeldsen
Per F. Kristensen
Kaj Olander Pedersen
Rasmus Kjeldsen
Frank Brammann

opsyn@vsf-vejle.dk
20 56 77 07
21 21 93 06 75 68 18 18
21 47 97 48 75 83 36 41
40 59 93 94
28 68 04 49
22 98 80 18 75 80 00 15
20 34 25 67 75 82 20 90
23 96 66 12
20 20 21 95 75 82 74 87

junior@vsf-vejle.dk
74 55 31 11
25 50 22 23 75 87 21 90
75 82 00 82
30 49 12 53 75 65 06 82
28 14 72 48
24 29 05 50

Juniorbestyrelse:
Mathias Rieper Andersen (formand)
Mikkel Hansen (næstformand)
Mikkel Eiberg Møller
Sebastian Bøss
Jesper M. Larsen
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75 65 02 32
75 83 47 59
60 45 85 74
40 54 14 70
20 73 15 87

Kære medlemmer og lodsejere

skaffer foreningen et eller flere nye medlemmer.

Her medio marts er der frost og sne, og lige nu er det
lidt svært at tro det. Men den nye fiskesæson starter
traditionen tro den 1. april med kaffe og rundstykker i
vores klubhus på Buldalen. Juniorafdelingen og arrangementsudvalget har tilrettelagt dagen, og vi håber
på, at foråret er kommet til sæsonstarten.

Vores næstformand Niels Risak og jeg har for nylig
holdt møde med Vejle Kommunes borgmester Arne
Sigtenbjerggaard om kommunens eventuelle salg af
Haraldskær. Vi har fået en klar tilkendegivelse om, at
kommunen i forbindelse med et eventuelt salg vil
beholde fiskeretten - herunder at kommunen forsat vil
leje fiskeretten ud til VSF.

Der skal lyde en stor tak til alle vores lodsejere for, at
lejeaftalerne på fiskevandet er på plads. Vi er lige i
øjeblikket ved at aftale kontrakt med et par nye lodsejere, og såfremt det lykkes, vil det nye fiskevand blive
annonceret på hjemmesiden, når kontrakterne er på
plads.

Jeg håber, at rigtigt mange af jer vil lægge jeres vej
forbi foreningens dejlige klubhus i løbet af sæsonen,
og I ønskes alle en god fiskesæson – knæk og bræk.
Anders Chr. Rasmussen
Formand

En anden god nyhed er, at der nu er skabt fiskepassage i form af et omløbsstryg ved Gelsbro Dambrug ved
vores fiskevand ved Gels å. Det er nu i endnu højere
grad end tidligere potentielt lakse- og havørredvand
samtidig med, at der er gode muligheder for bækørred
og stallinger. Det er selvfølgelig håbet, at det tidlige
laksefiskeri her kan erstatte det fiskeri, vi desværre
mistede ved Skarrild i Skjern å.

Premieren mandag
den 1. april 2013
Vi holder traditionen i hævd
og markerer sæsonstarten
ved åen.
Det sker i og omkring klubhuset på Buldalen 13 i Vejle,
2. påskedag mandag den 1. april.

Som altid er der stor spænding forud for den nye
sæson. Hvornår ser vi de første blanke havørreder
trække op i åen – og i hvilket antal og størrelser?
Personligt glæder det mig, at vi har en selvreproducerende fiskebestand, og at mængden af fangende fisk
ikke er blevet mindre, efter at vi har stoppet udsætningerne.

 Fra kl. 8.00 - 9.00 sørger juniorafdelingen for servering af gratis kaffe og rundstykker sponseret af
Uhrhøj Bageri.
 Fra kl. 11.30 - 12.30 kan der købes gule ærter med
flæsk, pølser og brød samt øl, vand og kaffe.
Prisen for de gule ærter er 60 kroner (kun ved tilmelding).
 Fra kl. 12.00 - 13.00 sælger juniorerne grillpølser
m. brød fra udhuset. Der skal spares sammen til
Norgesturen, så husk lidt støttekroner.
 Fra kl. 13.30 holder juniorafdelingen grejauktion.

I klubhuset har vi fået installeret et nyt varmesystem
(luft til vand varmepumpe), som skal drives af el fra
solceller. Solcellerne opsættes på taget af klubhuset,
når vejret tillader det. En mindre flok af vores medlemmer fra klubhusudvalget har ydet en meget stor
indsats med den del af opstillingen af det nye varmeanlæg, som foreningen har budt ind med overfor
kommunen. Vi håber meget, at det nye varme- og
elsystem på sigt vil give foreningen gode besparelser
på energiregningen.

Hvis du vil have gule ærter skal du tilmelde dig til hos
Arne Rasmussen, senest mandag d. 25. marts på email arne@vsf-vejle.dk eller telefon 20 63 35 18. Der
serveres kun gule ærter, hvis der er nok tilmeldte.

Vejen ned til klubhuset har i en lang periode ikke
været speciel god – for nu at sige det diplomatisk. Vi
regner med, at den vil blive ordentligt renoveret i
foråret. Men indtil videre, så kør sagte.

Vel mødt til en ny sæson!

Arrangørerne

Nye medlemmer er velkomne – ingen
venteliste

Og når vi nu er ved det: Jeg vil gerne opfordre Jer til at
byde ind på de arbejdsopgaver, hvor foreningen
mangler mandskab. Vi annoncerer det på hjemmesiden. Det er, når vi f.eks. mangler hjælp til beskæring
eller udlægning af grus og sten i vandløbene eller
handicapfiskepladsen eller…

Vi medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening har et
privilegium, som mange misunder os: Vi har et fantastisk godt fiskeri, som vi kan dyrke i et af landets
smukkeste naturområder. Hvis du i din omgangskreds
har venner, som du synes også skal have denne mulighed, skal du opfordre dem til snarest at melde sig ind
og benytte sig af, at vi her først på sæsonen ikke har
venteliste.

Foreningen har i øjeblikket ikke nogen venteliste. Det
betyder, at der faktisk igen er plads til nye medlemmer. Så jeg vil derfor opfordre jer til at gøre reklame
for vores forening. Og rigtigt godt vil det være, hvis du
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Indmeldelsen foregår via menupunktet ”Nyt medlem?” på hjemmesiden www.VSF-Vejle.dk.

Hos Kaj Winter Hansen Engvang har vi desværre mistet
516 m af vort lejemål ved Vejle å på nord-siden opstrøms Tørskind bro - ovenfor vort stykke hos Gorm
Christensen. Vi har dog fortsat bevaret 630 m hos Kaj
Winter Hansen ved Runkenbjerg.

Seniormedlemskab koster 1577 kr./år plus et indmeldelsesgebyr på 400 kr.
Juniormedlemskab (op til 18 år) koster 591 kr./år, og
der skal ikke betales indmeldelsesgebyr.

På grund af de kommende genslyngninger af Vejle å på
Haraldskær avlsgård har vor lodsejer Tommy Lynggaard Jacobsen solgt sine engarealer i Rue på sydsiden. Derfor har vi mister de 288 m, som vi lejede af
ham sidste år.
Arne Rasmussen
Formand for lodsejerudvalget

Hvis du gerne vil give en af dine venner et førstehåndsindtryk af vores fiskevand og klubfaciliteter, kan
du starte med at købe et gæstekort - det koster 100
kr.
Bestyrelsen

Benyt alle vores fiskevande

Sommeråbent
i klubhuset

Udover vore primære fiskevande ved Vejle Å og Rohden Å har vi også en række andre fiskevande, som vi
enten lejer alene eller lejer i samarbejde med andre
foreninger. Det drejer sig om Grejs Å, Omme Å, Gels Å
samt Vingsted Sø og Fåruphuse Sø.

Arrangementsudvalget holder sommeråbent i klubhuset alle mandage fra ca. kl. 19.00-21.00 fra den 27. maj
til og med den 30. september.

Bestyrelsen opfordrer til, at medlemmerne også
benytter disse fiskevande, som byder på et anderledes
fiskeri. Både Gels Å og Omme Å er potentielle lakseåer. Grejs Å har udover havørred også en bestand af
bækørred. Søerne byder på varieret gedde- aborre- og
suderfiskeri.

Der er hygge, debat, fiskehistorier og kaffe på kanden,
og DU er fremover med til at sætte programmet for
sommeråbent i klubhuset.
Så kom frisk en tur forbi klubhuset og få en kop kaffe
eller køb en øl/vand før eller efter aftenens fiskeri - i
hyggeligt lag med andre medlemmer i foreningen.

Det vil også være dejligt at få fangstrapporter fra disse
fiskevande.
Bestyrelsen

Enkelte aftner vil der være tændt op i grillen, i bålet
eller… og du kan købe pølser eller…
Hold øje med hjemmesiden hvor programmet annonceres!

Kogræsserlaug

Vi starter op mandag d. 27. maj med kage eller grill, alt
efter vejret, og holder herefter sommeråbent hver
mandag helt frem til d. 30. september, hvor vi afslutter med grill.
Henrik Skøtt
Arrangementsudvalget

Åbent klubhus hver mandag formiddag
I fiskesæsonen holder vi åbent hus hver mandag
formiddag kl. 9.00-12.00.
Kom og hør sidste nyt om fiskeriet ved vores fiskevand
og fortæl om dine egne oplevelser.

På samme måde som sidste år, vil der igen i 2013
komme til at gå et antal Hereford-kreaturer til
afgræsning af engarealet omkring VSF’s klubhus. Og
igen i år vil der blive startet et Kogræsserlaug, der har
til formål at tilse indhegningen, og om kreaturerne har
det godt.

Der er kaffe på kanden, og den er gratis.
Klub 60+

Nyt og mistet fiskevand

Til gengæld for dette arbejde, vil Kogræsserlaugets
medlemmer få mulighed for at købe en anpart eller to
af det herlige økologiske oksekød til en fornuftig pris,
når de skal slagtes til oktober/november.

Vi har i 2013 fået nyt fiskevand ved Rohden å, hvor der
er tegnet kontrakt for 5 år med Steen Højgård på
Ørum Gaard for ca. 1800 m på østsiden af åen.
Side 4

Mandag den 8. april kl. 19.00, vil der blive afholdt et
opstartsmøde i klubhuset, hvor vi vil beslutte hvilke
regler, der skal være gældende i 2013. Og herefter vil
der være mulighed for tilmelding og for at tegne
anparter.
Bent Friborg

Akvarel på forsiden

Fangstrapportering inden 10 dage

Så lykkedes det!

Akvarellen på forsiden er blot én af en serie på i alt 21
akvareller fra steder langs Vejle å, malet af Jørgen
Vind. Akvarellerne kan købes ved at rette henvendelse
til Jørgen på tlf. 23 26 23 77.

Husk at dine fangster skal være indrapporteret senest
10 dage efter fangstdatoen (vedtægterne § 7, stk. 5).
Hvis du har adgang til internettet, opfordrer vi dig til at
rapportere via hjemmesiden www.VSF-Vejle.dk. Log
ind på din personlige side og åben menupunktet
”Fangster”.
Hvis du ikke har adgang til internettet, skal du aflevere/indsende din rapport pr. brev til VSF’s klubhus,
Buldalen 13, 7100 Vejle, hvor du eventuelt også kan
afhente rapportskema.

Efter års diskussion og stribevis af brudte løfter ser
fremtiden lys ud for Gelsåen.

Medlemmer, som har angivet, at de ønsker at kommunikere med VSF pr. brev, får sammen med medlemskort 2013 og medlemsinfo forår 2013 også tilsendt rapportskemaet.

Stryget i Ribe by er etableret, og stryget ved Gelsbro
Dambrug er netop lige blevet åbnet, så laks og havørred og alle andre fisk har nu fri adgang til vores fælles
fiskevand ved Gelsåen.

Bestyrelsen

Så nu er det bare at komme af sted til de flotte sving
ved Enderupskov, til det lige stykke ved Kastrup Enge,
til det lækre tørfluevand ved Hjartbro bro - eller til dit
eget foretrukne sted ved Gelsåen.

Datoreguleringen stilles i bero

Laksekvoten er endnu ikke på plads, men når den er
klar, vil den blive offentliggjort på hjemmesiden.
Jørgen Asger Nielsen

Bestyrelsen har besluttet at stille datoregulering i bero
i 2013.
Denne ændring har kun betydning for fiskeriet på
Nørager. Her må man indenfor tidsrummet fra kl.
20.00 til 6.00 i månederne juni, juli og august, kun
have en fisketur pr. uge. Ophævelsen af datofiskeriet
betyder således, at denne ene fisketur pr. uge kan
foregå på valgfri dato.

Klubhuset
Mange medlemmer har sikkert i vinterens løb oplevet,
at arrangementer blev aflyst, og at der til tider var
endog meget koldt i klubhuset. Det har haft den årsag,
at vi i denne periode har fået installeret et helt nyt
energianlæg i form af en luft til vand varmepumpe.
Anlægget er indkørt, og det fungerer perfekt.

Udenfor dette tidsrum og i den øvrige del af fiskesæsonen er der ingen regulering (se punkt 7a i fiskereglerne).
Bestyrelsen har valgt at opretholde betegnelserne
”Lige/Ulige datoer” på medlemskortene. Hermed er
det let at genindføre datoregulering, såfremt der på
visse strækninger skulle opstå for stort fiskepres.

Klubhusudvalget har som foreningens bidrag over hele
perioden haft travlt med at gøre klar til installationen,
tage skorsten ned og efterisolere lofter i depot og fyr
mv..

Bestyrelsen

Og arbejdet slutter ikke her. I nærmeste fremtid
installeres der solceller på den flade del at klubhusets
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tag. Solcellerne skal forsyne klubben med el til at drive
varmepumpen med.

ufortrødent videre, så vi forhåbentlig er klar med en
tilladelse fra og med næste ”Skarvsæson”.

Dertil kommer, at der efterfølgende skal renoveres
vandrør, udskiftes radiatorer, renoveres toiletter og
efterisoleres i de resterende lokaler. Desuden skal der
installeres et nyt alarm- og videoovervågningssystem.
Såh…. der er nok at tage fat på.

Selvom det er vor opfattelse, at vi har et rimelig godt
og dækkende billede af skarvens tilstedeværelse langs
Vejle Å, så send alligevel gerne en mail med dine
observationer af skarv langs Vejle Å til: friborg@vsfvejle.dk

Derfor er det også meget velset, at du melder dig til en
frivillig indsats, når der senere via hjemmesiden bliver
kaldt ind til ekstraordinære arbejdsdage. Her kommer
det bl.a. til at handle om færdiggørelse af handicapfiskepladsen, oprydning i udearealerne, efterisolering af
lofter m.v. Den første arbejdsdag bliver formentlig en
gang i maj. Vel mødt. Vi glæder os til at se dig!!!

Bent Friborg

Hjælp med genslyngning ved Vingsted
I forbindelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds
byggeri af Sportsfiskeriets Hus ved Vingsted - og Vejle
Kommunes projekt om genslyngning af Vejle Å samme
sted, har Vejle Sportsfiskerforening givet kommunen
tilsagn om at give en hjælpende hånd.

Klubhusudvalget
Brian Petrowski

Det drejer sig blandt andet om hjælp til beplantning af
rød-el langs brinken for afskygning af de kommende
stryg, samt hjælp til et skoleprojekt om å-restaurering
med en lokal skoleklasse.

Skarvregulering
Vi må konstatere, at foreningen
endnu ikke har fået tilladelse til
regulering af skarv langs Vejle Å.

Herudover vil å-udvalget gennemføre nogle tilgængeligheds- og restaureringsprojekter i løbet af sæsonen,
og her har vi har brug for DIN hjælp.

Planen har indtil nu været, at
foreningen skulle indhente tilladelse hos hver enkelt
lodsejer, hvorefter vi skulle søge Naturstyrelsen om
tilladelse til regulering af skarven - på vegne af hver
enkelt lodsejer.

Der vil blive informeret yderligere via foreningens
hjemmeside, så snart tid og sted er fastlagt.
Så hold øje med hjemmesiden, og tøv ikke med at
tilmelde dig disse hyggelige projekter.

Det er en langsommelig og meget tung proces, og
derfor har vi med interesse lyttet til en alternativ
model, der er gennemført hos HOS (Horsens og Omegns Sportsfiskerforening). Der har de tilsyneladende
fået tilladelse til regulering af skarv på alle de dele af
Gudenåen, hvor de har fiskeret.

Vi glæder os til at se dig.
Å-udvalget

Restaurering af Lille Høgsholt Bæk
Lørdag den 13. april 2013 gennemføres der et restaureringsprojekt i Lille Høgsholt Bæk.
Det udføres af kursister fra ”Kursus i vandløbsrestaurering Del 1”, som afholdes af DTU Aqua og Danmarks
Sportsfiskerforening.
Alle er meget velkommen til at kigge forbi i tidsrummet mellem kl. 13.00 – 15.00.
Restaureringen foregår ved den røde gård på Vardevej
256 på venstre hånd, når man kører fra Vejle mod
Knabberup. Parkering skal ske ved transformerstationen på Vardevej 253.

Vi har derfor valgt at forfølge ”HOS-modellen”, så vi vil
søge om tilladelse til regulering af skarv hos samtlige
de lodsejere, hvor foreningen har fiskeret langs Vejle Å
– og derefter lave aftale med den enkelte lodsejer om
den konkrete regulering.

Projektets omfang gør, at kursisterne ikke kan nå at
afslutte projektet om lørdagen. Derfor har vi brug for
din hjælp til at afslutte projektet om søndagen den 14.
april 2013.

Vi kommer nu i en tid med varmere vejr, hvor der ikke
længere er is på fjorden, og der er mere aktivitet langs
åen. Det bevirker forhåbentligt, at den store tilstedeværelse af skarv er ovre for i år. Men vi arbejder

Hvis du kunne tænke dig at hjælpe med at færdiggøre
projektet, kan du kontakte Brian Petrowski på E-mail:
brian@vsf-vejle.dk eller på mobil: 22 13 32 43.
Å-udvalget
Side 6

Forårsrengøring af naturen
Vejle Sportsfiskerforening har igen i år tilmeldt sig
affaldsindsamling i Vejle kommunes natur, og vi har
derfor brug for din hjælp.

6.

Dato: Lørdag den 20. april og søndag den 21. april
2013. I vælger selv hvilke dag, som passer jer bedst.

7.

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

ønsker at støtte foreningens formål. Passive medlemmer har ingen stemmeret. Passive medlemmer kan, ved bestyrelsens accept, overgå til aktive
medlemmer.
Medlemstallet skal afpasses efter det af foreningen lejede fiskevand.
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. Bestyrelsen 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 medlemmer, der ikke har fast bopæl i Danmark, har ikke
stemmeret medmindre de har dansk indfødsret.
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.

Tidsrum: fra kl. 9.00-16.00
Tilmelding: Send en mail til ole@vsf-vejle.dk eller ring
på tlf. 28 18 77 33 senest den 17. april 2013.
Vi ser meget frem til at bruge en hyggelig weekend i
fællesskab på at gøre Vejle kommune endnu grønnere.
Vejle Sportsfiskerforening,
Grøn Forum og Danmarks Naturfredningsforening

Vedtægter
Revideret d. 29. november 2012, vedtaget på generalforsamlingen d. 29.
november 2012

§ 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.
Juniorer, 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 medlemmets 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

§ 4 Bestyrelsen
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,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

hvor formand og næstformand er fødte medlemmer. Bestyrelsen fastsætter forretningsorden for
bestyrelse og forretningsudvalg.
Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig
periode. På hver ordinær generalforsamling er
skiftevis 6 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Til foreningen vælges 2 bilagskontrollanter + 1
suppleant. På hver ordinær generalforsamling
vælges skiftevis 1 bilagskontrollant + suppleant,
og 1 bilagskontrollant. Valgperioden er 2 år.
Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges medlemmer, der bor indenfor en afstand af 15 km fra
Vejle Rådhus. Denne bestemmelse kan kun ændres, hvis ¾ af medlemmerne stemmer herfor.
Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes med
almindelig stemmeflertal, og der føres referat, der
godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande,
herunder også regler for færdsel på arealer grænsende op til foreningens vand.
Bestyrelsen skal fremme opretholdelsen af en
juniorafdeling med egen bestyrelse, eget regnskab
og egne vedtægter, der ikke må stride mod foreningens generelle vedtægter.
Juniorafdelingen er henhørende under seniorafdelingens bestyrelse.

3.

har medlemmet hverken fiskeret eller stemmeret
og kan ikke fremsætte forslag til vedtægtsændringer. Er en betalingsfrist overskredet med 4 uger
fra påmindelsen, betragtes medlemmet i udgangspunktet som udmeldt. Genindmeldelse sker
herefter på normale vilkår for optagelse af nye
medlemmer.
Ved eksklusion og udmeldelse fortabes retten til
foreningens midler.

§ 7 Særlige bestemmelser
1. Foreningen bør, under hensyntagen til egne
interesser, samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund.
2. Medlemmer må ikke, uden på forhånd at have
opnået bestyrelsens samtykke, leje eller indgå aftale 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 Danmarks 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 indmeldelse i anden allerede etableret forening.
3. Til foreningens opløsning kræves, at 3/4 af samtlige medlemmer stemmer herfor.
4. I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til
anvendelse til ophjælpning af fiskebestanden i vore ferske vande.
5. Medlemmer skal indsende eller indtaste deres
fangster i foreningens fiskevand senest 10 dage
efter fangstdatoen.

§ 5 Kontingent og regnskab
1. Kontingent til foreningen for det følgende år,
fastsættes på den årlige generalforsamling, og opkræves 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 bestyrelsen.
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 generalforsamling i revideret stand.
§ 6 Sanktioner
1. Overtrædelse af foreningens love, herunder regler
for fiskeri, kan medføre inddragelse af fiskekort eller eksklusion. Foreningens opsynsmænd har bemyndigelse til at inddrage fiskekort, hvorefter bestyrelsen tager stilling til evt. genudlevering. Kun
bestyrelsen er bemyndiget til behandling af eksklusionssager.
2. Medlemmer, der er i restance med betalinger, kan
ekskluderes, hvis medlemmet, efter en påmindelse om restance, ikke indbetaler. Under restancen
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