
Vejen og Omegns Sportsfiskerforening 

 

Generalforsamling på Baungårdsvej 2, Vejen Gamle Byskole 

Mandag den 5. februar 2018 kl. 19.00 

Dagsorden: 

34 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

2 afdøde tidligere medlemmer – Robert Leonhard og Verner Pedersen - mindedes. 

 

1. Valg af dirigent. 

Jan Thorsted blev valgt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Medlemstal 153 medlemmer i 2017, lidt mindre salg af dagkort, færre generelt der fisker. 

Åbningen ved Jedsted burde gavne foreningen. 

Åbningen har været efterspurgt i nærmest en menneskealder. Åen nu åben til Vejen by. Der 

blev skålet på det gode resultat.  

En undersøgelse af estimeret opgang af havørred og laks i Kongeåen er usikker.  

Sammen med SSF er der lavet ny handlingsplan for åen, i den forbindelse har der vøret 

møde med implicerede kommuner. Vejen Store- og Lille Vandmølle er i sammenhæng med i 

Vejen Kommunes umiddelbare planer. 

Laksekvoten var i 2017 25 store og 25 små laks. En svag stigning i år kan muligvis forventes 

set i forhold til fangede fisk. 

Uændrede priser på fiskekort. 

Fiskesøen pænt besøgt. Desværre fiskedød i løbet af sommeren. Årsag skønnes at være 

indpumpning af for næringsrigt vand fra åen i den varme periode. 

Juniorafdelingen: Flemming berettede. 10-15 aktive juniorfiskere. Der er kåret en 

laksekonge. Flere ture, bl.a. også krebstur. 5 drenge på juniorlederkursus i forbundet. 

Optimisme omkring juniorarbejdet. 

I Gelsåsystemet er laksopgangen estimeret til ca. 3000 laks. 

Hjemmeside og Facebook fungerer godt i foreningen. Webmaster efterlyser indlæg. 

Pensionistgruppen er på 27 medlemmer og fungerer rigtig godt med flere ture og ugentlige 

træf på Knudepunktet. 

Spørgsmål til forbundets skrantende økonomi. Det skønnes ikke umiddelbart at skulle få 

indflydelse på vort kontingent. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 

Simon redegjorde detaljeret for regnskabet. Et beskedent overskud i år. 



Revisorerne udtrykker stor anerkendelse af, at bestyrelsen nu i tre år har formået at lave et 

stabilt regnskab. 

Regnskabet enstemmigt godkendt. 

Budget for 2018 tager selvfølgelig udgangspunkt i dette års tal. Lille stigning i pris på fisk til 

søen. Måske kan der blive brug for en mindre investering ved nyetablering af vandindtag 

ved søen. 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer 

Henning, Michael, Jens Chr. blev genvalgt 

 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

Hans Jørgen Pedersen valgt 

Hans Jørn Lauritzen valgt  

 

7. Valg af 1 revisor 

Jan Thorsted blev valgt 

 

8. Evt.  

Efterspørgsel af bedre kort over vort fiskevand. 

Hvordan går det med skarven og dens tilstedeværelse ved vort fiskevand? 

Vore lodsejere er forstående og har man jagttegn skyder man gerne skarven. 

Måske et samarbejde omkring bekæmpelse. 

 

Efter generalforsamlingen underholder Morten Øland: ”På fisketur” 

   


