
Beretning/dagsorden den 12. oktober 2021. 
 

Velkommen til VOSF`s 74. tyvende generalforsamling. 

 

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen vil forslå Jan Thorsted. 

Andre forslag? 

 

     2. Bestyrelsens Beretning 
 Beretning komme til at omhandle 2020. 

 

A. Medlemstal 
Vores medlemstal er ca. 184 (2020) fordelt på familie, junior, senior og pensionister og er 

ca. 30 flere end i 2019. Vores salg af døgnkort har været på ca. 200 i 2020. 

Det er en svagt stigning. 

 

B. Juniorer 

Kristian vil fortælle lidt om junior afdeling? 

 

C. Fiskekort priser 

Priserne er som følger (uændret): 

 

   2017  2018   2019  2020  2021 

Senior   850Kr.  850kr.  850kr.  850Kr.  850kr.  

Pensionist  650Kr.  650kr.  650kr.  650Kr.  650kr. 

Familie  1200Kr. 1200kr. 1200kr. 1200Kr. 1200kr. 

Unge op til 25 år 500Kr.  500kr.  500kr.  500Kr.  500kr. 

Junior   450Kr.  450Kr.  450kr.  450kr.  450Kr. 

Døgnkort   100/60Kr. 100/60kr. 100/60kr. 100/60Kr. 100/60kr. 

 

 

D. Fiskesøen  
 

Vi startede år 2020 med at oprette et vagthold bestående af 8 PG-medlemmer med en 

vagtuge ad gangen. 

Vagtholdets opgave er dagligt, at kontrollere betalinger af fiskekort, holde området pænt og 

ryddelig, græsslåning m.v. Kontrollen udføres nogle gange op til 3 gange dagligt. 

Efter starten kunne vi hurtig konstatere at den hidtidige kontrol var mangelfuld, idet der blev 

fanget en del uden betaling af fiskekort. Men det rygtedes hurtigt at der var mere kontrol på.  

Sidste halvdel af året var der kun nogle få, og især Mobil-Pay kunder der havde glemt at 

trykke på knappen. Det har for det meste været på tidspunkter som meget tidlig morgen, 

eller aftentimer efter at kontrollen har været ved søen. 

Holdet har fået ros af mange lystfiskere der gæster os jævnligt for det nu pæne og velholdte 

område. 

Vi mærkede også hurtigt COVID19’s betydning på antallet af gæster, for hvad skal man 

gøre når man ikke kan komme nogen steder, selvfølgelig tager man til Drostrup Put & Take. 

Besøgstallet steg med over 65%. (Excl. 4 Udlejninger af søen)  



Den bedste sæson nogensinde. 

Bestyrelsen takker vagtholdet for det store arbejde der er udført i 2020. 

Overskuddet på søen i 2020 komme kassereren ind på. 

 

E. Kongeåen. 
I Kongeåens Sammenslutning havde vi igen i 2020 et tilfredsstillende samarbejde mellem 

VOSF og SSF. 

 

Vi søger hvert år om en laksekvote til Kongeåen, der i 2020 blev på 25 store og 25 små laks 

under 75 cm samt at administrere kvoten i løbet af sæsonen. Der er som tidligere år 

reserveret 2 små og 2 stor laks til VOSF. Alle fangster skal indberettes på SSF’s 

hjemmeside også det genudsatte. Vi skal lave kontrol ved åen, så vi sikrer, at de forskellige 

regler bliver overholdt. Det har ikke givet problemer i 2020. 

 

I Kongeåens Sammenslutning har vi også ansvar for udsætning af ½ års laks samt for 

vandplejeaktiviteter. Der er bl.a. holdt møde med Kolding kommune, el-fisket på det nye 

stryge ved Vejen Lille Vandmølle. På nogle udvalgt tilløb og stryge i hovedløbet er der 

optalt gydegravninger og el-fisket. Der komme en rapport omkring jul med resultaterne (jeg 

vil fortælle mere til GF 2021).  Der arbejdes på at få lodsejers accept til at lægge skjule sten 

ud i Lintrup bæk og Kannebæk. I de kommende år er det planen at kontakte lodsejer ved 

flere vandløb og lægge skjule sten ud. Er der nogen der kunne tænke sig at ”adoptere” et 

vandløb og gennemføre et projekt? 

  

Igen i 2020 blev der fangede flere laks end havørreder i Kongeåen, 161 laks og 126 

havørreder (genudsætte og hjemtagne). Heraf er der fangede 12 hø og 13 laks i VOSF’s 

fiskevande, jeg kan ikke huske at der er fangede så mange i min næsten 40 år ved åen. 

Neden for/oven for Jedsted er der fangede 96/65 laks og 70/56 hø.  

Nogen vil havde at der var meget vand i åen andre for lidt, så er det for varmt osv. og det 

kan have påvirket fangsterne men hvis vi forholde os til tallene, så lade den stor opsving 

venter på sig... 

 

VEJEN VANDMØLLERNE 

Vejen Kommune har gennemført projektet ved Lille Vandmølle i 2020. Stor Vandmølle 

projektet gennemføres i 2022. 

 

VANDOMRÅDEPLANER 

Komme i høring i december. 

 

KONGEÅ-KOMITEEN 

Sportsfiskerne er repræsenteret ved Søren Rygaard Lenschow (SSF) og Torben Lindholst 

(KSF). Vi må håbe at arbejdet i komiteen bliver til gavn for vores interesser i og ved åen. 

 

 

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. 

  

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 2021 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 2020. 

 

Beretning slut. 
 

3. Aflæggelse af regnskab. 
Simon regnskabet for 2020 og budget for 2021  

 

4. Indkomne forslag. 
Ingen. 

 

5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er:    Simon  (modtager genvalg) 

Hans Jørgen (modtager genvalg) 

 

6. Valg af 2 suppleanter. 
Suppleanter vi har, er:  1. Bo Madsen. 

2. Kristian Rygaard Lenchow. 

7. Valg at 1 revisor.  
På valg er:   Torben. 

 

     8. Eventuelt 
  

     9. Underholdning. 
Kongeåen.  


