
 

Vejen og Omegns Sportsfiskerforening 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen 

Mandag den 8. februar 2016 kl. 19:00  

 

30 medlemmer var mødt op. 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. 

Jan Thorsted blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Formandens beretning. 

Ca. 168 medlemmer, det er nogenlunde som de seneste år. 

Vi mangler noget godt stallingfiskeri.  

Vi tror nu for alvor på, der i 2017 findes en løsning på spærringen ved Jedsted Mølle. 

En blomstrende juniorafdeling.  

Flemming Sørensen fik ordet og redegjorde for arbejdet med foreningens juniorer. 

Ca. 20 juniorer. Ture til hav, å og sø plus et par ture med overnatning i telte, der i øvrigt er skænket 

til foreningen. Der er faste junioraftner. Man har bl.a. selv fileteret og røget fisk.  

To juniorer har været på forbundets juniorkurser. 

Fiskesøen i Drostrup: Søen har fungeret pænt. Der suppleres nu med fisk fra Præstkjær Dambrug, 

som kan levere guldørreder i specielt varme perioder.  

Grøden vil nu blive skåret af entreprenør. Det er planlagt  at anlægge en handikap fiskeplads. 

Opfordring til alle om at kontrollere, når man fisker ved søen.  

Stor ros til ”pensionistklubben”, der laver et stort arbejde ved søen. 

Kongeåen har kastet pænt med fisk af sig i år. Både havørreder og laks. Et af de bedre år generelt i 

hele Kongeåen. 

Der er nu kommet styr på ledelsen af Gelså sammenslutningen. 

Medlemstur til Kolding Fjord, Langelandsbæltet, torsketur. Turene kan man læse om på vores 

hjemmeside, ligesom de større aktivitet præsenteres på vores hjemmeside. 

12 medlemmer er nu medlem af foreningens pensionistklub. Gruppens program for 2016 kan også 

ses på foreningens hjemmeside. 

 

Spørgsmål til antal fangster i Gelså. Se Ribeforeningens hjemmeside. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

 

3. Aflæggelse af regnskab.  

Regnskab omdelt. 

Simon foretog en grundig gennemgang af tallene, og regnskabet viser et lille overskud.  

En konsekvens af den efterhånden lidt anstrengte økonomi er, at vi ikke længere kan afholde en 

traditionel lodsejerfest. 



Udgifterne er generelt skåret helt i bund. 

Indtægterne kan forhåbentlig øges igennem øget medlemstegning og øget dagkortsalg. 

Regnskabet er revideret og godkendt af foreningens to revisorer.  

Revisorerne udtrykker anerkendelse for bestyrelsens indsats omkring stabiliseringen af foreningens 

økonomi. 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

 

4. Indkomne forslag.  

Et enkelt forslag er modtaget.  

Forslaget omhandler betingelser for indførelse for gæstekort. 

Bestyrelsen finder ikke grundlag for at imødekomme det fremsatte forslag. 

Peter Fink, der har fremsat forslaget, tager bestyrelsens beslutning til efterretning, så forslaget 

sættes ikke til afstemning. 

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.  

 

På valg er:  

 Michael. (modtager genvalg)  

 Henning. (modtager genvalg)  

 Jens Chr. (modtager genvalg)  

Alle tre kandidater blev genvalgt. 

 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

Hans- Jørn Lauritzen og Hans Jørgen Pedersen blev genvalgt. 

 

7. Valg af 1 revisor.   

På valg er:  

 Jan Thorsted 

Jan Thorsted blev genvalgt 

 

8. Eventuelt  

En meget positiv historie fra et medlem med bopæl ved Vamdrup Å omkring gydegravninger i åen 

der. 

Spørgsmål omkring store træer ved Vejen Å. Problematikken undersøges. 

Formanden takkede for den gode tone i foreningen og udtrykte forhåbning om, at der nu endelig 

laves en endegyldig løsning ved Jedsted Dambrug. 

Tak til Jan for at lede os sikkert igennem generalforsamlingen. 

 

9. Underholdning. Henrik fortalte om sin stallingundersøgelse i Kongeåen. 

 


