
Vejen og Omegns Sportsfiskerforening  

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

 Mandag den 04. februar 2019 kl. 19:00  

30 fremmødte medlemmer. 

Inden mødet mindedes afdøde mangeårigt medlem og tidligere bestyrelsesmedlem Karl Nielsen 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent.  

Jan Thorsted blev valgt 

 

2. Bestyrelsens beretning. 

Medlemstal: 160 i alt 

Salg af døgnkort har undergået et stort fald til nu ca. 150 kort. 

Fiskeriet ikke optimalt i 2018 bl.a. pga. den tørre sommer – færre fangster. 

Juniorafdelingen. 21 aktive juniorer, stabilt antal talt over de senere år.  

Flere gode ture i årets løb. Årets bedste tur er krebseturen. Tak til Knud Feddersen for husly ved 

krebseturen. 

Flere juniorer tager juniorlederkurser. 

I vinterens løb afvikles grejaftner på Baungårdsvej. 

Uændrede priser på fiskekort i 2019. Se evt. hjemmesiden. 

Søen voldte problemer pga. varmen. Derfor blev der udsat guldørreder, der bedre tåler varmen, 

men er dyrere at købe. 

Tilbagegang på ca. 150 kort i forhold til 2017. 

En del foreningsarrangementer med udleje af søen. 

Et godt og tilfredsstillende samarbejde i Kongeåudvalget.  

Laksekvoten var på 25 store og 25 små laks. Husk at indberette indfangede laks.  

Lige nu pågår optælling af gydegravninger. 

Laksekvoten forventes at blive som i 2018 

206 fangede laks  

155 fangede havørreder 

Der arbejdes seriøst og positivt med nedlægning af opstemningerne ved Store og Lille Vandmølle. 

Tilsagn fra Fiskeristyrelsen mangler. 

Desværre er vi blevet underkendt i vandområdeplanerne i bl.a. Knudebækken og Fuglebæk 

Opfordring til at udnytte fiskeretten i Gels Å. 

Hjemmeside og Facebook fungerer fint, men husk at indsende indslag ved gode oplevelser og med 

interessante billeder. 

Pensionistgruppen på ca. 20 medlemmer har lavet mange ture. 

 

Spørgsmål omkring fangede laks på vores stykke: 3-4 stk. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 



3. Aflæggelse af regnskab.  

Simon foretog en gennemgribende gennemgang af det reviderede regnskab. 

Et lille overskud. 

En tilbagegang i kortsalget ved søen (den varme sommer) 

Mobile pay vinder også indpas ved betaling i Drostrup. 

 

Gennemgangen gav ikke anledning til spørgsmål. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Kort gennemgang af budget for 2019. 

 

4. Indkomne forslag. 

Ingen forslag er fremsendt  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er:  

Flemming. (modtager ikke genvalg)  

Simon. (modtager genvalg) 

Mikkel. (modtager genvalg)  

Calle (modtager genvalg)  

Simon, Mikkel, Calle og Hans Jørgen Pedersen blev valgt 

 

5. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

Hans Jørn Lauritzen og Bo Madsen blev valgt 

 

7. Valg af 1 revisor.  

På valg er:  

Torben.  

Torben blev valgt 

 

8. Eventuelt.  

Michael henviste til at deltage i Danish Fly Festival, hvor en af klubbens medlemmer deltager i 

fluebindingskonkurrencen. 

Er der arbejde nok til 7 medlemmer i bestyrelsen? Måske ikke, men der er til tider brug for praktiske hænder 

fra klubbens medlemmer. 

Spørgsmål til bestyrelsen: Er der basis for at lave blot én klub i Kongeåen?  

Spørgsmål/indlæg omkring markedsføring af dag/døgnkort, vi kan tiltrække fisketurister, men der mangler 

fisk. 

Der mangler skilt med henvisning til vores handikapplads i Drostrup. 

 

9. Underholdning: Søren Rygaard Lenschow:  vil fortælle historie fra 40 år med fiskestangen. 

   


