
 

 

VOSF`s 75.  generalforsamling den 7. februar 2022 

 
27 medlemmer var samlet. 

 

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen foreslog Jan Thorsted, som blev valgt 

 

 

     2. Bestyrelsens Beretning 
 Michael fremlagde beretningen: 

Vores medlemstal var 182 i 2021 fordelt på familie, junior, senior og pensionister og er lidt 

flere end i 2020. Vores salg af døgnkort har været på godt 100 i 2021. 

 

Forening har ingen juniorleder. Er der en person, der kunne tænke sig chancen?  

 

Kontingentet/fiskekortet er uændret på 5. år 

 

   2018  2019   2020  2021  2022 

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. 

 

 

I Kongeåens Sammenslutning havde vi igen i 2021 et tilfredsstillende samarbejde mellem 

VOSF og SSF. 

 

Vi søger hvert år om en laksekvote til Kongeåen, der i 2021 blev på 25 store og 25 små laks 

under 75 cm samt om 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. Vi skal lave kontrol ved åen, så vi sikrer, at de forskellige regler bliver 

overholdt. Det har ikke givet problemer i 2021. 

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

vandplejeaktiviteter. I 2021 er der udsat flere ½ års laks en normalt pga. fiskesygdom IHN. 

Vi fik tildelt fisk fra Varde Å. Der er bl.a. holdt et møde med Kolding Kommune, el-fisket 

på det nye stryg ved Vejen Lille Vandmølle. På nogle udvalgte tilløb og stryg i hovedløbet 

er der optalt gydegravninger og el-fisket. Der komme en rapport med resultaterne snarest og 

den vil kunne ses på hjemsiden. Der arbejdes på at få lodsejeres accept til at lægge skjule- 

sten ud i Lintrup Bæk, Kannebæk og Vamdrup Å. I de kommende år er det planen at 

kontakte lodsejere ved flere vandløb og lægge skjulesten ud. I vil bliv kontaktet og vil kunne 

tilmelde jer til at hjælpe med et projekt. 

  



I 2021 blev der fanget flere havørreder end laks i Kongeåen, 146 laks og 153 havørreder 

(genudsatte og hjemtagne). Heraf er der fanget 9 hø og 4 laks i VOSF’s fiskevande, en 

tilbagegang i forhold til 2020. Neden for/oven for Jedsted er der fanget 69/77 laks og 81/72 

hø.  

Nogen vil have, at der ikke er mange fisk. Var der for meget vand i åen eller for lidt? Så er 

det for varmt osv. og det kan have påvirket fangsterne, men hvis vi forholder os til tallene, 

så lader det store opsving venter på sig... (endnu engang) 

 

Store Vandmølle-projektet gennemføres i 2022. 

Strygerne i Vejen Å er udsat til tidligst 2023. 

 

Vandområdeplaner er kommet i høring i december, og der er flere tiltag der er foreslået 

gennemført i Kongeåen. 

 

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

Kongeåkomiteen (KSF). Vi må håbe at arbejdet i komiteen bliver til gavn for vores 

interesser i og ved åen. 

 

Fiskesøen 
”Vejen Kommune anmoder hermed om, at Vejen og Omegns Sportsfiskerforening accepterer at udskyde 

prøvetagningsproceduren for afklaring af smittestatus med IHN-virus i Drostrup Lystfiskersø. Konkret vil vi bede 

Fødevarestyrelsen om godkendelse af, at prøvetagningen først bliver udført omkring 1. marts 2022. Det betyder i 

praksis, at Drostrup Lystfiskersø vil være lukket i op til 6 måneder længere, end hvis Fødevarestyrelsens foreløbige 

køreplan for afklaring af mistanke om smitte med IHN følges. 

  

Baggrunden for anmodningen er, at uklarheden om smittestatus i Drostrup Lystfiskersø bringer vores store 

vandløbsprojekt med etablering af faunapassage ved Vejen Store Vandmølle i fare for ikke at blive gennemført som 

planlagt.” 

Kommune udbetale 15.851,37 i erstatning til V.O.S.F. 
 

Året startede med mange besøgende ved søen, besøgstallet var større end tidligere år, lige indtil den 

8. juni, hvor søen blev lukket på grund af mistanke om IHN virus, der ramte os og rigtig mange 

andre fiskesøer. 

Vi skulle derefter igennem hele møllen, (EU regler) med hvad der herefter skulle ske. 

For at kunne konstatere om vi havde IHN virus i søen, havde vi en prøveopfiskning der skete ad 2 

gange.  

Der blev fanget 7 stk. i alt. 

Vi kunne ikke fange de nødvendige 30 stk. ørreder iflg. EU reglerne, nok fordi vi havde den sidste 

udsætning den 21. maj. Næsten alle de udsatte fisk var forhåbentlig på det tidspunkt fanget af vore 

kunder.  

Efterfølgende har vagtholdet og frivillige i P-Gruppen trukket net ad flere omgange med det 

resultat, at der i alt blev fanget 4-5 stk. ørreder, masser af skaller og små aborrer, og nogle af de 

skælkarper der går i søen.  

Så vi regner med at der p.t. ikke er flere ørreder tilbage. 

I løbet af året er der indkøbt et par nye bænke og som erstatning for den gamle grill er der købt en 

brugt, som forhåbentlig kan blive brugt til glæde for vore gæster.  

Søen er nu ved at blive gjort klar igen, en udsætning er snart forestående til senere prøveudtagning 

af de forlangte 30 stk. fisk. (fold your hands) 😊 

 



Og  såfremt søen bliver testet negativt i den kommende måned, kan vi forhåbentlig komme i gang 

igen ca. 1. april.  

 

En kæmpestor tak fra bestyrelsen til vagtholdet, der har udført et stor arbejde, specielt også i 

tiden efter søen er lukket.  

 

Også en stor tak til medlemmer af P-Gruppen, der har deltaget i arbejdet omkring søen 

 

 

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

 

 

Arrangementer vil fremgå af hjemsiden og på Facebook. Er der forslag? 

Alle må deltage i P-Gruppens ture og deres arrangementer. 

 

Hjemmeside – Facebook 
 

V.O.S.F.: 

Den sædvanlige søgning, ingen nye opslag, intet nyt, næsten ingen aktivitet.  P.T 248 likes 

og 266 følgere. 

 

Drostrup Put & Take: 

Ingen nyheder på siden det sidste halve år er trist.  

Men søgningen er stor, og vi har p.t rigtig mange opslag på siden for at se, hvorvidt vi åbner 

og evt. hvornår?  

Vi har nu ved søen p.t 530 likes og 560 følgere på siden. 

  

Alt i alt mangler vi indlæg på hjemmeside og FB fra vore medlemmer om fangster, historier 

m.v. som vi kan udbrede i et bredere forum. 

 

 

Pensionistgruppen består lige nu af ca. 20 medlemmer. 

På grund af Corona, har der desværre været få arrangementer ud over vore 

mødeeftermiddage med reparation af grej og udstyr - slibeundervisning af knive m.v.  på 

Knudepunktet,  

Vi har været på tur til Langelandsbæltet efter fladfisk (denne tur er nu fast på programmet) 

og på hurtigt individuelt aftalte ture til kysten og P&T ture via vores mailingliste. 

 

Så til alle seniorer i foreningen, KOM IND I GRUPEN! 

Hjemmesiden bliver godt besøgt. I 2022 vil flere af turene blive udsendt med kort varsel i 

vor E-mail-kæde. 

 

Dirigenten satte beretningen til debat: 

Spørgsmål vedr. erstatning for lukning af søen i Drostrup. Hans Jørgen redegjorde for 

forløbet. 

Udsætning af fisk efterspørges. Meget få fisk til 182 medlemmer. Det går yderst langsomt 

med at bygge naturlige stammer op. Havørreddag er nu planlagt, hvor problematikken kan 

belyses. Skal der klækkes ørreder lokalt, skal det gøres professionelt. 



Beretningen blev enstemmigt godkendt. 

 
 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 
Simon fremlagde det reviderede regnskab for 2021 og budget for 2022  

Ingen spørgsmål. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Spørgsmål til størrelsen af foreningens formue?  

Er bl.a. tænkt som en buffer til uforudsete udgifter. Tankevækkende at vi er en uhyre billig 

forening, måske basis for en kontingentforhøjelse.  

 

4. Indkomne forslag. 
Ingen. 

 

5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 
På valg er:    Michael (modtager genvalg). 

     Henning (modtager genvalg). 

Jens Kr. (modtager genvalg). 

   Alle blev genvalgt 

 

6. Valg af 2 suppleanter. 
Suppleanter   1. Bo Madsen. 

     2.Jan Nørregård    

 Blev valgt 

 

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

Jan blev genvalgt 

 

8. Eventuelt 
Intet 

 

 

     9. Underholdning. 
Henrik fra DTU AQUA (Finn afbud, corona).   


