Vejen og Omegns Sportsfiskerforening
Der indkaldes til ordinær generalforsamling på Baungårdsvej 2 (Gl. skole) i Vejen
Mandag den 03. februar 2020 kl. 19:00
Mødedeltagere: 25 medlemmer
Afdøde Aage Lausen blev mindet.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Jan Thorsted blev valgt
Konstaterede at formalia var i orden.
2. Bestyrelsens beretning. (Bilag 1)
Spørgsmål til antal fangster af havørreder og laks? Kan der sættes fangstklare fisk ud,
bækørreder? Spørgsmål til laksekvotens styring, laks, der skal udsættes midt på sæsonen?
Svar: Vi er meget afhængige af samarbejdet med SSF. Generelt er antal fangster af havørreder
gået tilbage i alle danske vandløb. Michael henviser til et planlagt seminar med
forskningsresultater. Foreningen har ingen indflydelse på fastsættelsen af laksekvoten.
Spørgsmål til stemmeværket ved Lille Vandmølle. Svar: Stort set ingen betydning.
Udsætningen af laks i forhold til havørreder, der er selvproducerende, har indflydelse på
forskellene i fangster.
Opfordring til at der bliver mere oplysning om nogle af Kongeåens ”Hotspots”.
Gode chancer for et stort naturprojekt i området ved Jedsted.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Aflæggelse af regnskab.
Simon gennemgik regnskabet.
Mobile Pay som betalingsmiddel ved søen koster et ekstra gebyr pr transaktion til Danske Bank.
Forskånet for fiskedød i år.
Kommunen har betalt foreningen ekstraordinært forhøjet beløb for juniorlederkurser.
Foreninger pålagt ekstra 600,- kr. for bankens administration, (bl.a. hvidvask)
Diverse udgifter dækker over etablering af bro og overgang.
Overskud på 74,30
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Simon fremlagde et budget for det kommende år. Afspejler nogenlunde samme aktivitetsniveau
som i 2019.
4. Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen, om reducering af antal bestyrelsesmedlemmer. (bilag 2)
Ændringsforslag: i stedet vælges 2 og ikke 1 suppleant.
24 stemte for forslaget med ændringen, så der stadig vælges 2 suppleanter.
Forslag: Reduktionen foretages ved naturlig afgang. En generalforsamlingsbeslutning. (bilag 3)
24 stemte for beslutningen.
Forslag: Afskaffelse af ordningen med et gratis medlemskab for 70-årige. Desuden mulighed for
gratis kontingent for ekstraordinære indsats for forening. (bilag 4)
22 stemmer for, 1 stemme imod.
Forslag: Foreningen hæfter kun ved foreningens formue. (bilag 5)
25 stemmer for forslaget.
Ingen indkomne forslag fra medlemmer.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:

Michael.
(modtager genvalg)
Henning.
(modtager genvalg)
Jens kr.
(modtager genvalg)
Alle blev genvalgt

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Suppleant nr. 1 Bo Madsen
Suppleanr nr. 2 Kristian Rygaard Lenchow
7. Valg af 1 revisor.
På valg er:

Jan Thorsted blev genvalgt

8. Eventuelt.
Calle takkede for samarbejdet i bestyrelsen. Men han begræder, at der nu er for meget fokus på
laks og ønsker sig flere bækørreder i Kongeåen. Ønsker problematikken taget op i Forbundet.
Der mangler datoændring på VOSF-skilte ved Halmstakken.

9. Underholdning: Bo Madsen vil fortælle historie fra Kongeåen med fiskestangen.
Udgik pga. sygdom.
BILAG
(Bilag 1.)

Bestyrelsens Beretning
A. Medlemstal
Vores medlemstal er på 151 fordelt på familie, junior, senior og pensionister og er på niveau
med tidligere år. Vores salg af døgnkort har været ca. det samme i år og er nu omkring 150
solgte kort.
Årsagen til det stadigvæk ringe kortsalg skal findes bl.a. i manglende fangster, færre der
fisker i det hele taget. Når jeg er til møde med forbundets foreninger er der flere der har det
økonomisk vanskeligt fortiden også selve DSF. På sigt kan en sammenlægning med SSF
måske komme på tale. Bestyrelsen vil følge og vurdere udvikling.
Bestyrelsen tror på at en bedre opgang af havørreder og laks vil give flere medlemmer og
flere solgte kort og derved et bedre økonomi og liv i forening.

B. Juniorer
Flemming vil fortælle lidt om junior afdeling.
Lidt nedgang i antal juniorer. 5-8 medlemmer.
5-8 ture. Populær er specielt krebseturen og turen til Kolindsund.
En DM mester i fluebinding
4 på juniorlederkurser.
Flemming ønsker at yngre kræfter skal overtage lederskabet fremover.

C. Fiskekort priser
Priserne er som følger (uændret): se hjemmesiden:
https://www.vosf.dk/vosf/medlemskab/

D. Fiskesøen
Der har i årets løb ikke været de store ændringer, og investeringer har været små.
Fiskedød har vi været fri for. Vi har nogle gange haft besøg af skoler-, spejder-,
pensionistgrupper, og ASF dansk folkehjælp, der har lejet søen nogle timer.
Til Medlemstræf møder nu kun få frem. Førhen kunne vi være over 30, og nu kun op til 10
mand, hvoraf bestyrelsen er de fire, så måske skal vi aflyse og erstatte med noget andet.
Antal, der besøger søen, ligger ca. på det samme antal.
Vi vil gerne have noget mere brøndvand i søen, men det viser sig svært pga. tilladelse m.m.,
dog prøver vi stadig.
Calle holder som tovholder ved søen og Hans Jørgen Pedersen overtage jobbet. I den
sammenhænge overtage pensionist gruppen den daglig pasning af søen.
Overskuddet på søen i 2019 komme kassereren ind på.

E. Kongeåen.
I Kongeåens Sammenslutning havde vi igen i 2019 et tilfredsstillende samarbejde mellem
VOSF og Sydvestjydsk.
Vi søger hvert år om en laksekvote til Kongeåen, der i 2019 blev på 25 store og 25 små laks
under 75 cm samt at administrere kvoten i løbet af sæsonen. Alle fangster skal indberettes på
SSF’s hjemmeside, og vi skal lave kontrol ved åen, så vi sikrer, at de forskellige regler
bliver overholdt. Det har ikke givet problemer i 2019.
I Kongeåens Sammenslutning har vi også ansvar for udsætning af ½ års laks samt for
vandplejeaktiviteter. På den front er der bl.a. udsendte Status for Ørred og Laks i Kongeåen
2018 der er lagt grus ud i fuglebæk og Klebæk.
Laksekvoten for 2020 er endnu ikke meldt ud, så hold øje med hjemmesiden og sæt jer ind i
reglerne, før sæsonen starter.
Igen i 2019 blev der fangede flere laks end havørreder i Kongeåen, 212 laks og 185
havørreder (genudsætte og hjemtagne). Heraf er der fangede 6 hø og 7 laks i VOSF’s
fiskevande. Neden for/oven for Jedsted er der fangede 138/74 laks og 145/40 hø. Hjemtaget
laks 47 (163), hø 106 (78). Nogen vil havde at der var meget vand i åen i okt. og det kan
have påvirket fangsterne men andre år er der for lidt vand, der er meget der påvirker
fangsterne men hvis vi forholde os til tallene, så lade den stor opsving venter på sig...
VEJEN VANDMØLLERNE
Vejen Kommune har modtaget det endelige tilsagn fra Fiskeristyrelsen og regne med at Lille
Vandmølle projektet bliver gennemført i 2020. Stor Vandmølle projektet gennemføres i
2021. Billeder af Vejen Ll. Vandmølle.
VANDOMRÅDEPLANER
I Kongeåen har vi fået nogle vandløb tilbage i Vandområder planen.

F. Gelså
Endnu en gang en opfordring til at i udnytte vores fiskeret i Gelså.

G. Arrangementer.
2 medlemstræf ved vores fiske sø i Drostrup og lystfiskeriets dag.
Alle må deltage i P-Gruppens tur og arrangementer.

H. Hjemmeside – Facebook
Hjemmesiden bliver godt besøgt nedenstående de mest søgte opslag:
Konge Å – Vejen Å 1.214 visninger, Velkommen til VOSF 548 visninger
Dagkort 479 visninger, Fiskevand 398 visninger
Medlemskab 336 visninger, Aktiviteter 228 visninger
Facebook har vi p.t 213 følgere, og på Drostrup Put & Take har vi 163 følgere.
Alt i alt mangler vi vedr. hjemmeside og på FB indlæg fra vore medlemmer om fangster,
historier m.v. som vi kan udbrede i et bredere forum.

I. Pensionistgruppen
I 2020 vil flere af turene blive udsendt med kort varsel i vor E-mail-kæde.
Så hvis du er aktiv efterlønner/pensionist, og vil være med ud med
fiskestangen, så meld dig ind i P-Gruppen.

Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for det arbejde de har lavet i 2019.

(Bilag 2)
Bestyrelsen forslår følgende ændringer af vedtægterne:
Nuværende § 6:
På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer samt 2 suppleanter og to revisorer for 2 år ad
gangen. På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer samt den ene revisor, første gang efter
lodtrækning.
Ændres til:
Ny § 6:
På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5 medlemmer samt 2 suppleanter og to revisorer for 2 år ad
gangen. På hver generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer af bestyrelsen samt den ene revisor, første gang
efter lodtrækning.

(Bilag 3)
Hvis bestyrelsens forslag til ændring af vedtægternes § 6 godkendes af generalforsamlingen,
foreslår
bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender følgende beslutning:
’Bestyrelsen reduceres fra 7 til 5 medlemmer ved naturlig afgang, dvs. når én eller flere af de
nuværende
bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen.’
(Bilag 4)
Nuværende § 7:
Bestyrelsen fastsætter indskud og kontingent.
Betales kontingent ikke ved opkrævning eller på anfordring, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen.
For medlemmer der er optaget inden den 24/1 1995 gælder følgende:

Til medlemmer, der er fyldt 70 år og har været medlem af foreningen de 10 foregående år, udstedes et
kontingentfrit fiskekort
Til æresmedlemmer samt den til enhver tid siddende bestyrelse udstedes et kontingentfrit medlems- og fiskekort.

Ændres til:
Ny § 7:
Bestyrelsen fastsætter indskud og kontingent.
Betales kontingent ikke ved opkrævning eller på anfordring, betragtes vedkommende som udtrådt af foreningen.
Til æresmedlemmer samt den til enhver tid siddende bestyrelse udstedes et kontingentfrit medlems- og fiskekort.
Bestyrelsen kan beslutte at udstede et kontingentfrit medlems- og fiskekort til medlemmer, som yder en særlig indsats
for foreningen.

(Bilag 5)
Forslag:
Der indsættes en ny § 11 – og nuværende § 11 ændres til § 12.
Ny § 11:
’Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med foreningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen
personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.’

