VSF Medlemsinfo
Efteråret 2013
Vejle Sportsfiskerforening

●

Buldalen 13

●

7100 Vejle

Indkaldelse til
generalforsamling

Ad 4. Indkomne forslag fra
medlemmer:

Der indkaldes hermed til Vejle
Sportsfiskerforenings 88. ordinære generalforsamling

Gert Petersen har indsendt følgende 2 forslag til ændring og
tilføjelse til regler for fiskeri:

Torsdag den 21. november
2013 kl. 19.00 – 21.30
på
Signatur Hotel Haraldskær
Skibetvej 140
7100 Vejle

Forslag 1, ændring til punkt 3a:

Der serveres en øl eller en vand
samt kaffe og kage.

Gert Petersens bemærkninger:
Flere medlemmer vil få mulighed for fangst. Flere fisk vil nå
gydestadiet. Presset på fiskevandet vil aftage.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Jørgen
Asger Nielsen.
2. Bestyrelsens beretning
Herunder spørgsmål til udvalgenes skriftlige beretninger - se under nyheder på
hjemmesiden.
3. Regnskab
Herunder også juniorafdelingens regnskab.
4. Indkomne forslag fra
medlemmer
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen
6. Fastsættelse af kontigent
7. Valg til bestyrelsen
På valg er Anders Christian
Rasmussen, Leo Mikkelsen,
Ole Damsgaard, Henrik Bach,
Bent Friborg og Arne Rasmussen.
Bent Friborg modtager ikke
genvalg.
8. Valg af bilagskontrollant
På valg er bilagskontrollant
Søren Østergaard. Suppleant
Knud Jørgensen er indtrådt
som stedfortræder for Morten
Christensen, som desværre
er afgået ved døden. Der skal
derfor vælges ny suppleant.
9. Eventuelt

På VSF’s fiskevand hjemtages højst et stk. laksefisk pr.
døgn. Når laksefisken er
”hjemtaget” ophører fiskeriet.

Forslag 2, tilføjelse til reglerne
for fiskeri:
På VSF’s fiskevand anvendes
udelukkende
modhageløse
kroge. På VSF’s fiskevand
anvendes kun en krog pr.
fiskeredskab.
Gert Petersens bemærkninger:
Flere fisk vil smertefrit overleve
en genudsætning. Flere fisk i
vore vandløb. Bestandsfremmende tiltag.
Set i lyset af Dyreetisk Råd’s
rapport, vil en implementering
af ovenstående 2 forslag, bringe
VSF helt i front på vigtige områder: En forening som tager sit
grønne ansvar alvorligt. En forening som handler etisk: Behandler naturen skånsomt og
værdigt!
Bestyrelsens bemærkninger:
Ad forslag 1: Bestyrelsen kan
ikke støtte forslaget. Det er
meget få fiskere, der inden for
et døgn, hjemtager to eller flere
laksefisk, så den del af forslaget
vil ikke få nogen betydning. Den
foreslåede ændring vil ikke være rimelig overfor fiskere, der
fisker meget lidt, eller fiskere
med dag- eller gæstekort, der
kan blive tvunget til at afslutte
fiskeriet efter kort tid, hvis de
fanger en laksefisk.
Ad forslag 2: Bestyrelsen kan
støtte
forslaget.
Tilsvarende

Udsendt 31. oktober 2013

regel er allerede indført i andre
fiskevande, som VSF har fiskeret i og kan bringe VSF’s fiskeregler lidt i overensstemmelse
med det etiske udgangspunkt i
Dyreetisk Råd’s anbefalinger.
Henrik Skøtt har indsendt følgende forslag til ændring af
Regler for fiskeri, punkt 2a:
Første fiskedag i foråret,
flyttes fra datoen den 1.
april til sidste lørdag eller
søndag i marts, eller alternativt første lørdag eller søndag i april.
Henrik Skøtts bemærkninger:
Som arrangementsudvalgsformand, er det, i de år hvor 1.
april falder på hverdage, en
logistisk udfordring at få fejret
den første fiskedag, da de fleste
udvalgsmedlemmer jo på hverdage er på almindeligt arbejde
mellem 7 og 17.
Som arrangementsudvalgsformand, ser jeg gerne, at vi som
forening skal have så store muligheder som muligt for at samle
så mange medlemmer, unge
som ældre, som muligt, til fejring af starten på den nye fiskesæson. Det kan være en faktor
til fastholdelse af medlemmer
samt tiltrækning af nye medlemmer, hvis vi ved flytning af
første fiskedag, får mulighed for
at lave et meget bedre arrangement hvert år, som en stor
mærkedag for hele foreningen.
Med hensyn til aftaler med de
øvrige foreninger langs Vejle Å,
må det vel også være i deres
interesse, at kunne fejre første
fiske-dagen hvert eneste år.
Bestyrelsens bemærkninger:
Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget. Det har i mange år været tradition for at markere
premieredagen den 1. april,
med kaffe og rundstykker om
morgenen og gule ærter eller
pølser til frokost, og det er bestyrelsens opfattelse at denne
tradition skal fortsætte, og at
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det skal være medlemmernes
dag. 60+ har tilbudt at stå for
arrangementet, så det er ikke
noget problem at få ”personale”. Et større arrangement med
åbent hus, grejdemonstration
m.v. kunne afholdes senere, f.
eks. i maj måned, hvor foreningen kan markere sig overfor
såvel medlemmer som evt. nye
medlemmer.
Ad 5. Indkomne forslag fra
bestyrelsen

Bestyrelsens bemærkninger:
Da den offentlige pensionsalder
fremover vil ændre sig, er ændringen i 1. afsnit blot en tilpasning hertil.
2. afsnit er en vedtægtsmæssig
præcisering af de allerede gældende regler.
Bestyrelsen
Ad 7. Valg til bestyrelsen
Bent Friborg udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår nyvalg til Morten Løyche:

Forslag 1 vedtægtsændring:
§ 2 stk. 3. nuværende:
”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.”
Bestyrelsen foreslår at § 2 stk.
3 slettes.
Bestyrelsens bemærkninger:
Kravet om deltagelse stiller meget store krav til nye medlemmer, som ikke har mulighed for
at deltage på introduktionskurserne.

Morten Løyche
Kærbøllingvej
126,
7182 Bredsten
48 år, gift og
har 2 børn.
Har som 16-årig arbejdet på
Island og derefter taget en uddannelse som maskinarbejder
på DSB Centralværkstedet i
Århus.

Jeg har på foreningen vegne
skrevet til borgmesteren og fik
ultimo september følgende svar
fra borgmesteren:

Har været også tidligere været
medlem af Kolding Sportsfiskerforening i flere år.

”Medlemmer, der skriftligt dokumenterer, at de er berettiget til at modtage offentlig
alderspension inden den 1.
januar, kan anmode om nedsat
foreningskontingent til det til
enhver tid gældende pensionistkontingent.
Nedsættelsen kan dog tidligst opnås efter mindst 1
sæson som fuldt betalende
medlem.”

Som forening modtager vi henvendelser fra flere af vores
medlemmer, som spørger til
kommunens salg af Haraldskær.

Sidder som bestyrelsesformand
for Haraldskær Vandværk.

Forslag 2 vedtægtsændring:

§ 5 stk. 3. ændringsforslag:

Salget af Haraldskær

De er naturligt nok bekymrede
for, om vi mister muligheden for
at kunne fiske på stykket. Vi har
af flere omgange meldt ud, at vi
er i dialog med kommunen.

Er p.t medlem af Varde Sportsfiskerforening og Vejle Sportsfiskerforening samt Federation of
Fly Fishers Denmark.

”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.”

Kære medlemmer
Det er efterår, og når I læser
dette er fiskesæsonen slut. Vi
har haft en lang sommer med
sol og varme. Når man ser på
indberetningen af fangende fisk
på hjemmesiden, så har der
hele sæsonen været fanget fisk
i en god kondition. Antallet af
fangende fisk varierer fra år til
år, og det skal det vel også, da
vi fisker på en selvreproducerende bestand.

Senere har jeg læst til Datamatiker på EDB-Skolen i Vejle.
De sidste 11 år har jeg været
ansat hos Vejle Rejser APS som
It konsulent.

Bestyrelsen ønsker i stedet at
tilbyde nye medlemmer at deltage i et introduktionskursus,
men på frivillig basis.
§ 5 stk. 3. nuværende:

Formanden har ordet:

For næsten 2 år siden flyttede
vi fra Kolding til Haraldskær og
bor i dag på den gamle kobberfabrik med Vejle å i baghaven.
Mit interesse for fiskeri og naturen har jeg haft lige fra barnsben og i dag fisker jeg primært
med flue.
Jeg mener selv at jeg kan bidrage i bestyrelsen samt de
forskellige udvalg med arrangement, idéer, knowhow b.la
inde for It området mv.
Morten Løyche

”Jeg kan klart sige, at de aftaler
vi indgik ikke har ændret sig.
Jeg vedlægger den tekst, som
er en del af vores udbud.
Det fremgår flere steder i de
enkelte udbudsprospekter, at
fiskeretten ikke følger med ved
et salg af Haraldskær.
Nedenfor har jeg taget 3 uddrag
af formuleringer fra et af prospekterne nemlig Haraldskær
(skov, ager og eng), men disse
formuleringer går generelt igen i
de andre. Vejle Sportsfiskerforening er nævnt i det sidste afsnit.
Haraldskær (skov, ager og
eng):
Det skønne å-forløb indgår i den
udbudte ejendom.
Fiskeretten forbeholdes Vejle
Kommune, men den ny ejers
husstand får ligeledes fiskeret i
åen.
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Vejle Å snor sig gennem ejendommen Haraldskær og udgør
"centralnerven" i Ådalens ubestridte skønhed. Det bugtede Åløb er levested for en mangfoldighed af liv og livsytringer fra
fisk, fugle, pattedyr og insekter.
Vejle Å er kendt som et fremragende fiskevand med opgang af
flotte havørreder og bestand af
bækørred mv. Vejle Kommune
forbeholder sig ved salget fiskeretten til brug for fremleje. Adgang til at gå en tur langs åen
er sikret offentligheden via lovgivning og deklarationer indført
ved salget.
Bredejer (køber) får fri fiskeret
for sin husstand samt 4 gæstekort til vederlagsfrit brug ved
fiskeri i Vejle Å, men alene for
den del af åen der støder op til
ejendommen.
Vejle Kommune forbeholder sig
varigt fiskeretten ved salget af
ejendommen for at sikre offentlighedens adgang til fiskeri og
har mulighed for at fremleje
denne til f.eks. en sportsfiskerforening. Vejle Kommune tinglyser en deklaration om retningslinjer herfor. Vejle Kommune får indtægterne for fremlejen og forestår administrationen af aftalerne.
Retten forbeholdes i henhold til
bestemmelserne i § 28 i lovbekendtgørelse
nr.
978
af
26.09.2008 om fiskeri- og fiskeopdræt. Den eksisterende
fiskelejekontrakt
med
Vejle
Sportsfiskerforening fortsætter
efter et salg af ejendommen.”
Det er min vurdering, at borgmesteren dels i vores tidligere
drøftelser om salg og fiskeret,
og dels med sit svar ovenfor
klart har tilkendegivet, at kommunens intention er at forbeholde sig fiskeretten - og leje
den ud til os som forening.
Generalforsamlingen
På de seneste generalforsamlinger har vi bl.a. drøftet udsætninger og fiskeetik - herunder
genudsætning og hvor mange
fisk, man skal fange. I mit oplæg sidste år nævnte jeg, at Det
Dyreetiske Råd ville se på lystfiskeri og dyrevelfærd i forhold til
fisk, og at vi kunne forvente, at
andre end os lystfiskere har en

holdning til mange af
spørgsmål, vi har drøftet.

de

efter man har fanget én fisk over målet.

I september måned i år kom så
rapporten fra rådet: ”Udtalelse
om lystfiskeri”.

Forslagsstilleren har som begrundelse for nogle af forslagene henvist til rapporten fra rådet.
I kan finde link til rapporten fra
Det Dyreetiske Råd på vores
hjemmeside se under nyheder.

Rådet kommer i rapporten med
en række holdninger og anbefalinger om lystfiskeri. Der bør
stilles visse betingelser til lystfiskeriets udøvelse som f.eks., at
der er tale om en bæredygtig
brug af naturens ressourcer, at
fiskeriets udøvelse sker på den
mest skånsomme måde og at
de fisk, der fanges, skal spises.
Rådet mener, at der forsat skal
kunne dyrkes lystfiskeri – men
at der behov for at evaluere
balancen mellem hensyn til lystfiskerne og hensyn til fiskene,
samt at revurdere praksis omkring lystfiskeri.
Rådet har i deres udtalelse koncentreret deres drøftelse om
følgende problemområder og
anbefaler:
Fiskevelfærd:
Der er behov for lovmæssige
tiltag. Skånsomme fangstmetoder. Aktiv aflivning af fisk der
skal med hjem.
Put & Take:
Skal ikke længere være tilladt.
Catch & Release:
Et forbud, hvor dette alene er et
bærende element i lystfiskeriet.
Forbud mod genudsætning.
Bulefiskeri:
Antallet af fejlkrogninger af fisk
skal reduceres – hvis fiskeriet
skal være tilladt.
Brugen af levende agn:
Forbud mod brug af levende fisk
som agn.
Drøftelse på generalforsamlingen
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen gerne drøfte indholdet af rapporten med medlemmerne. Hvad er jeres holdning
til de fire problemområder og til
rådets anbefalinger?
Som I kan se under forslag fra
medlemmer er der stillet forslag
om fiskeri med kroge uden
modhager, aflivning af fanget
fisk, og at fiskeriet skal stoppe
VSF Medlemsinfo

Faldende medlemstal
Vi har desværre, som mange
andre sportsfiskeforeninger, set
et vigende medlemstal. Det betyder, at vi p.t. ikke længere
har en venteliste. Vi arbejder
målrettet på dels at få flere nye
medlemmer og dels at fastholde
jer, der allerede er medlemmer
i foreningen.
I forbindelse med fiskeriets dag,
havde en flok af foreningens
ildsjæle sat alle sejl til. Med
klubhuset som udgangspunkt
var der et væld af aktiviteter.
Der var flot mediedækning, og
vi fik på dagen en række nye
medlemmer. Vi er meget glade
for, at de har valgt at blive en
del af vores forening.
Har du gode ideer til, hvordan vi
får flere medlemmer? Hvad
fastholder dig som medlem af
foreningen? Hvad skal der til for
at knytte dig endnu mere til
foreningen? Det vil vi gerne
hører på generalforsamlingen.
Vejle å Sammenslutningen
(VÅS)
Mandag den 21. oktober var en
mærkedag for Vejle å.
Der blev nemlig den dag stiftet
en helt ny sammenslutning af
sportsfiskeforeninger langs Vejle å og Vejle Fjord.
Bestyrelsen har i mange år arbejdet ihærdigt for at etablere
en sammenslutning af alle de
foreninger og konsortier m.v.,
der har interesser ved åen og
fjorden. Formålet hermed har
været en klar styrkelse af vores
fælles interesser overfor navnlig
myndighederne, hvor vi nu kan
tale med én stemme. Men også
i forhold til udefra kommende
pres på vores fiskevande mener
vi, det er en klar fordel at stå
sammen.
Alle de tilsluttede foreninger er
helt suveræne i egne anliggender, og det er ikke meningen, at
·
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VÅS skal være sådan en ”overforening”
VÅS skal bl.a. koordinere fælles
restaureringsprojekter, fælleshenvendelser til myndigheder
om f.eks. skarv, fredningstider,
fangster, stenrev, tilgængelighed, grødeslåning og meget
mere af den praktiske art.
Tak til foreningens ildsjæle
Jeg vil gerne sige rigtigt mange
tak til bestyrelsen og alle de
udvalgsmedlemmer og andre,
som hjælper foreningen på den
ene eller anden måde. I sørger
for driften, så foreningen bare
kører på ”skinner”. I udfører
reparationer og et utal af andre
tiltag m.v.. I sætter nye ”skibe i
åen” så som Facebook. Jeres
indsats gør, at vi er en forening
med et rigtigt godt foreningsliv.
En forening vi kan være stolte
af – og som nyder stor anerkendelse og respekt også uden
for vores egne rækker. I lægger
et kæmpe antal af frivillige timer i vores forening. Tak for
det, tak for en uvurderlig hjælp.
Kom til generalforsamlingen på
Hotel Haraldskær Signatur – og
deltag i debatten.
Vel mødt til klubaftner og generalforsamlingen.
Anders Chr. Rasmussen
Fangstrapporter
2013 (status)
2 uger før sæsonens afslutning
er der 206 personer - svarende
til 26 % af medlemmerne, som
har indrapporteret fangster.
Ifølge fangstrapporter pr. 15.
okt. 2013 fordeler hjemtagne
fangster fra Vejle å, Rohden å,
og Grejs å, samt Vingsted og
Fåruphuse sø sig som følger
(endelige tal for 2012 er vist i
parentes):
Havørred
Regnbue
Laks
Bækørred
Gedde
Suder

531
94
5
4
9
16

(820)
(75)
(8)
(11)
(5)
(0)

Vi må konstatere, at antallet af
indrapporterede havørreder på
nuværende tidspunkt ligger på

2/3 af fangsterne på samme
tidspunkt i 2012. Det er ikke et
specielt Vejle Å problem. Der
klages over svigtende fangster i
mange åer, ligesom laksefiskeriet i både Danmark, Norge og
Skotland ligger under det normale.
Henrik Hauge Jacobsen
Kontingentopkrævning 2014
Kontingentopkrævninger for
2014 vil blive udsendt pr. mail
eller med brev primo januar
2014.
HUSK!
Betalingsfristen er
1. februar 2014
Foreningen planlægger at omlægge kontingentbetalinger til
PBS betalinger. Det vil gøre
indbetalingerne nemmere for
medlemmerne, og det vil betyde
en betydelig administrativ forenkling.
Hvis omlægning til PBS ikke kan
nås i år, opfordrer foreningen
stadig medlemmerne til at betale med kreditkort via betalingsmodulet på hjemmesiden.
For medlemmerne vil fordelen
ved denne betalingsform være,
at medlemskortet for 2014 vil
være klar til udskrivning umiddelbart efter, at betalingen er
gennemført. Samtidig indebærer betaling via betalingsmodulet en betydelig lettelse for
medlemsadministrationen.
Det vil fortsat være muligt at
indbetale via netbank eller ved
bankoverførsel. Ved denne betalingsform vil medlemskortet
være klar til udskrift eller blive
udsendt inden 31. marts 2014.
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.
Sekretariatet
Vinterfiskeri
I søerne må der fiskes hele året
med undtagelse af april måned,
hvor gedderne skal have fred til
at yngle.
Bestyrelsen
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Medlemsstatus
Pr. 15. oktober 2013 er der i alt
789 medlemmer, som er fordelt
på følgende kategorier:
Seniorer
550
Pensionister
156
Juniorer
30
Minifiskere
2
Samlever
23
Passive
28
I løbet af 2013 er der 111 medlemmer, som er meldt ud, og
der er optaget 99 nye medlemmer.
Foreningens pressemeddelelse i
begyndelsen af september, hvor
det bl.a. blev oplyst, at der ikke
længere var venteliste, blev i
forbindelse med naturens dag d.
8. september 2013 fulgt op af
et åbent-hus-arrangement, som
resulterede i, at foreningen fik
43 nye medlemmer.
Da der fortsat er plads til ca. 50
nye
medlemmer,
opfordres
medlemmerne til at udbrede
kendskabet til Vejle Sportsfiskerforening. Det er forudsætning for en sund foreningsøkonomi, at medlemskvoten er
fuldt udnyttet.
Henrik Hauge Jacobsen
Juniorafdelingen
Juniorerne har fået nye let genkendelige lyseblå trøjer, hvor
der står Fluer.dk og VSF`s logo
på. Tak til sponsorerne Fluer.dk
og foreningens seniorafdeling.
I foråret har vi været på kysten
ved Vejle fjord og ved Trelde
sammen med juniorafdelingen i
Fredericia, som vi har et godt
samarbejde med.
I marts og september har vi
haft poseuddeling, hvor vi tjener penge til Norgesturen næste
år. Også for at indsamle til denne tur afholdt vi den 1. april
auktion i klubhuset, hvilket indbragte 10.000 kr. En stor tak
for støtten til de unge.
Vi holdt et åbent hus arrangement i september, og dette gav
7 nye junior medlemmer. Så det
kunne da godt være, at man
skulle holde det hver andet år!
Vi har også haft et nogle ture til
Vejle å - også weekendture - og
her har flere af drengene fanget
pænt med havørreder.
·
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I øjeblikket er vi ved at gøre
klar til vintersæsonen, hvor den
står på fluebinding og spinnere
til Norge. Der bliver dog også
plads til en bowlingtur.
Knæk & bræk
Kim Bentzen

Nye slyng på Vejle å
I forbindelse med Vejle kommunes etablering af ”Oplevelsespunkt Vingsted” samt Danmarks Sportsfiskerforbunds opførelse af deres nye hovedkontor "Sportsfiskeriets Hus" ved
Vingsted, er der foretaget en
række forskellige tiltag med
bl.a. nyslyngning af Vejle Å i et
S bag Vingsted Mølle, hvor der
er lavet gydebanker i 20 meters
bredde og en undervandskasse,
hvorfra man kan kigge ud i åen
og se de vilde havørreder!
Ved Haraldskær er der etableret
et vådområdeprojekt på en
1800 meters strækning mellem
Haraldskær Fabrik og Rue.
Der er anlagt to nye slyng på
åen, udlagt en række sten- og
grusbanker samt etableret fladvande på nogle af markerne i
forbindelse med, at drænene er
blevet afbrudt.
Hovedformålet med at etablere
et vådområde ved Haraldskær
er at fjerne næringsstoffer fra
vandmiljøet. Det skal være med
til at sikre et godt vandmiljø i
vandløb og fjorde. Samtidig
skabes der en række forbedringer for naturen i området, både
for fisk og øvrigt dyreliv i vandløbet, men også for dyrelivet på
engene.
Du kan finde meget mere om de
to projekter på Vejle kommunes
hjemmeside.
Ole Damsgaard
Naturens Dag – Åbent Hus
Som formanden har været inde
på tidligere, afholdt foreningen
søndag d. 8. september Naturens dag og efterfølgende Åbent
hus-arrangement. Her kunne
interesserede få mulighed for
selv at prøve kræfter med åfiskeriet.

Vi startede tidligt ud med frit
morgenfiskeri fra kl. 04.30.
Desværre var heldet ikke med
de morgenfriske gæster, ingen
fik fisk på land. Der blev dog
rejst flere og meget store fisk til
fluen den smukke morgen.
Dagen forløb med kastekonkurrencer, varmrøgning af fisk på
terrassen, kaffe og nøddetærte
og socialt samvær i særklasse.
Over 120 personer gæstede
foreningen denne dag, hvor der
var sponsorgaver til de heldige,
og mulighed for at blive medlem
af foreningen til nedsat pris.
Dagen blev en af de mest succesfulde i arrangementsudvalgets tid.
Vi håber igen til næste år at
kunne lave et lignende arrangement. Her håber vi igen på
mange gæster, der har lyst til at
se, hvad vi kan tilbyde..
Henrik Skøtt og Bent Vilain
Klub 60+
60+ sæsonen åbner døren
mandag den 4. november 2013.
Alle ”ældre” medlemmer er velkomne hver mandag fra kl. 9:00
til 12:00.
Kaffe og en øl eller vand er gratis, men adgangsprisen er 20
kr.
Kurt Jørgensen
Vinterprogram 2013-2014
seniorafdelingen
Der er klubaften hver mandag
aften fra kl. 19:00 - 22:00.
På bagsiden kan du se vinterprogrammet, der er ikke pligt til
at deltage i aktiviteterne. Man
kan også bare møde op for se
på og få en sludder og en kop
kaffe eller en øl.

Så husk at du selv skal rette det
på hjemmesiden, samt hos
Danmarks Sportsfiskerforbund.
Sekretariatet
Skarv
VSF har midt i september måned deltaget i en temadag om
skarv - arrangeret af DSF - hvor
nogle af landets mest vidende
om skarvens levevis og udbredelse var til stede.
Selvom utallige og stort set
samtlige undersøgelser peger
på, at skarven udgør en ganske
alvorlig trussel mod yngel,
smolt og visse fiskearter som
f.eks. stallingen, så var der ikke
mange positive signaler at hente på temadagen. Der er ingen
tegn på, at der vil blive udstedt
en generel jagttid på skarven,
og Naturstyrelsen havde heller
ikke planer om yderligere reduktion af skarv i Danmark.
Den eneste positive melding
var, at antallet af ynglepar i
Danmark i de seneste 8 år er
faldet fra ca. 39.000 til ca.
26.000.
Meldingerne fra de tilstedeværende lystfiskeforeninger, der
havde forsøgt sig med regulering af skarv var, at det ikke var
besværet værd.
I løbet af 2014 skal der udarbejdes en ny forvaltningsplan
for skarven, der skal træde i
kraft 1. januar 2015. Måske, og
kun måske, vil der i den blive
givet nye muligheder for regulering af skarv, så vi kan beholde
vores fisk i fred for denne ædedolk.
Bent Friborg

Henrik Skøtt
Ny adresse, telefon eller email?
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 information fra foreningen og Sportsfiskeren fra DSF.
VSF Medlemsinfo

Alle medlemmer ønskes
en rigtig god vinter!
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VSF VINTERPROGRAM
Vintersæsonen 2013-14

Medmindre andet er angivet, begynder arrangementerne kl. 19.00 og slutter kl. 22.00
Lørdags fluebinding, fisketure og ændringer til programmet, annonceres på hjemmesiden og på
Facebook.
HUSK, at mandag aften er for alle foreningens medlemmer!
NOVEMBER 2013
Mandag 4/11

Opstart, med hygge og præsentation af vinterprogrammet

Mandag 11/11

Foredragsaften med MacNab

Mandag 18/11

Fluebinding

Mandag 25/11

Endnu ikke planlagt

DECEMBER 2013
Mandag 2/12

Åben grejbutik ved fluer.dk fra kl. 19-21

Mandag 9/12

Debataften om rapporten fra Dyreetisk Råd, med gæst fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

Mandag 16/12

Juleafslutning med gløgg og æbleskiver

JANUAR 2014
Mandag 6/1

Lukket pga. arbejde i klubhuset

Mandag 13/1

OBS: Klubaftenen er flyttet til onsdag d. 15/01 i Mølholm Hallen

Onsdag 15/1

Fluekast i Mølholm Hallen fra kl. 20-22. (Bemærk onsdag)

Mandag 20/1

Foredrag: Jerk Sönnichsen

Mandag 27/1

OBS: Klubaftenen er flyttet til onsdag d. 29/01 i Mølholm Hallen

Onsdag 29/1

Fluekast i Mølholm Hallen fra kl. 20-22. (Bemærk onsdag)

FEBRUAR 2014
Mandag 3/2

Å-fluer, liner og å-grej. Vi gør klar til den forestående sæson ved kysten, åen
og lakseelven

Mandag 10/2

Temaaften med Effektlageret

Mandag 17/2

Foredrag: 'Tang og sushi' ved dr. Scient og professor Ole G. Mouritsen

Mandag 24/2

Madlavningskursus: Sushi på Mølholmskolen (med ekstern underviser)

MARTS 2014
Mandag 03/3

Foredrag i klubhuset om Gels å

Mandag 10/3

Madlavningskursus: Sushi på Mølholmskolen (med ekstern underviser)

Mandag 17/3

Temaaften i klubhuset med Anette Bonde som giver en opdatering på kommunens vandplaner

Mandag 24/3

Afslutningsmiddag på Mølholm Skole. Tilmelding påkrævet til arrangement@vsf-vejle.dk

APRIL 2014
Tirsdag 1/4

Sæsonpremiere med morgenbrød, hyggesnak, gensynsglæde og gule ærter
mm. Mere info følger i marts måned.

VSF Medlemsinfo
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