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Varde
Sportsfiskerforenings
generalforsamling for 2010
Torsdag d. 17. februar 2011
1 .Valg af dirigent
John Theil blev valgt af generalforsamlingen.
John henstillede til ro og orden samt god
tone ved årets generalforsamling.
John gav ordet til Kim Stagaard fra UgeAvisen Varde, som kunne fortælle, at Jørgen
Bohnensach var blevet kåret til Årets
Vardenser 2010.
Noget befippet kunne Jørgen derefter gå
videre med årets beretning.
2. Formandens beretning ved formand
Jørgen Bohnensach
Jørgen valgte igen i år at krydre årets beretning med en række flotte stemningsfo- tos
fra årets gang ved og omkring Varde

Å.

Formandens beretning
Varde Sportsfiskerforening har i 2010 oplevet det vel nok travleste år nogensinde.
Ikke nok med, at vi på flere områder har
skrevet os ind i historien, men også et
usædvanlig højt aktivitetsniveau og en

massiv arbejdsindsat fra vore mange frivillige, har for alvor bragt VSF i en position,
som en af Danmarks mest visionære og
aktive fiskeriforeninger.
Det har været et år med rigtig mange bolde i
luften, men med solid og målrettet
planlægning, er det lykkedes at gribe dem
alle og medvirke til, at alle vore mål er nået.
Vi vidste på forhånd, at 2010 ville blive et
travlt år og det måske var nødvendigt at
drosle lidt ned på aktiviteterne. Men vore
mange initiativrige frivillige, vore særdeles
aktive udvalg og sidst, men ikke mindst en
visionær bestyrelse ville det anderledes.
Vi har igen i 2010 hævet aktivitetsniveauet
og endda haft energi til nye og særdeles
arbejdskrævende opgaver.
Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at
alle initiativer og ideer, som medlemmerne
kommer med, skal forfølges. Intet skal på
forhånd skrottes og ingen skal tro, at vi
vender ryggen til et forslag, som kan blive et
aktiv for VSF.

Foreningens mange aktive frivillige gør, at
det er mulighedernes kunst frem for begrænsningens kunst, når en arbejdsopgave
skal udføres.
Selvom hårfarven hos flere af os nærmer sig
et gråligt skær, så betyder det ikke, at vi er
gamle og forstokkede og kun kigger indad.
Det fortjener VSF ikke. Tværtimod ser vi
gang på gang, at ung som gammel løser den
opgave, som den enkelte nu engang har fået
stillet.
Bestyrelsen lægger meget vægt på at uddelegere arbejdsopgaverne, således der
bliver en balance mellem de ældres erfaring
og de unges iderigdom og vovemod. Når vi
har stillet en opgave, så forventer vi, at den
bliver løst på bedst mulige måde til gavn for
foreningen.
Varde Sportsfiskerforening har i 2010
modtaget mange flotte tilkendegivelser og
anerkendelser fra nær og fjern. Vi har i flere
tilfælde modtaget gaver, breve, mails og
mange flotte lovord om vores forening. Alle
skal vide, at det gør et stort og positivt
indtryk og giver masser af energi til det store
arbejde, som udføres i VSF.
Vi har bl.a. i slutningen af 2010 kvit og frit
fået foræret et grundstykke på 4649 kvadratmeter beliggende ned til Grindsted A. Et
stykke jord med 15 m å-bred.
En ting, som igen og igen møder mig, er de
breve og mails fra lystfiskere, som har
oplevet den gæstfrihed og åbenhed, som
man har mødt både ude ved fiskevandene
og i vores klubhus.
Jeg vil derfor igen gerne rette en stor tak til
alle, som tager sig tid til erfaringsudveksling
og vejledning, i stedet for at vende ryggen til.
Denne positive gæstfrihed giver genlyd langt
ud over landets grænser.
Jeg har som tidligere set lidt tilbage og
nedskrevet følgende overskrifter, som har

Kim Stagaard fra Ugeavisen, Varde overrækker Jørgen
Bohnensach titlen som Årets Vardenser 2010.
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præget 2010 i Varde Sportsfiskerforening:
• Flot start på fiskesæsonen
• Flere rekordlaks fanget i Varde Å
• Stabil fiskesæson
• Nedgang i stangfangede laks og
havørreder
• Genopretningen af GI. Varde A åbnet
• Leje af nyt fiskevand ved GI. Varde A Hodde-stykket
• Højeste medlemsantal i 28 år
• Lavere dagkortsalg, men bedre økonomi
• Juniorafdeling i markant fremgang
• Massiv indsats på vandplejeområdet
• Etablering af handicapfiskepladser ved
AnsagerÅ
• Indkøb af ny VSF båd, kar og el-fiskeudstyr
• Succesfuldt el-fiskeri
Dette var blot et uddrag af de mange
overskrifter, som har præget Varde
Sportsfiskerforening i 2010. De mange aktiviteter understreger endnu engang, at
medlemmerne ikke sidder på hænderne og
venter på, at alt kommer til dem. Derimod
bærer rigtig mange til ved bålet og sætter
derved sit eget lille fingeraftryk på
foreningens succes.
Præmieredagen ved Varde Å er efterhånden
blevet en tradition for mange af vore
lystfiskere, og familien syntes ligesom denne
dag at komme i 2. række. Sæsonen 2010
blev endda indledt på skærtorsdag, hvilket
så absolut ikke var at se på deltagerantallet,
hvor klubhuset var stuvende fuldt, da
arrangementsudvalget diskede op med det
helt store morgenkomplet. Det lå ligesom i
luften, at man med maven fyldt og lidt
peptalk fra fiskekammeraterne bedre kunne
abstrahere fra en regnvåd 1. april.
Set i bagklogskabens ulidelige klare lys
skulle man nok have gjort som vores unge
medlem Hans Brolin, der d. 1. april sprang
morgenmaden over og kl. 06.00 plantede
sin wobler solidt i kæften på årets første
laks, som i alt beskedenhed vejede 15,8 kg
og målte 114 cm. Sæsonen 2010 var på
brutal vis skudt i gang ved Varde Å, hvor ca.
400 lystfiskere på hver sin måde kæmpede
for at fange en premierelaks.
Hele 13 blanklaks blev denne dag hjemtaget, og rigtig mange blanke og farvede fisk
fik friheden igen.
Modsat 2009 så skulle den første ikke blive
den største, hvilket 3 lystfiskere d. 5.
april kraftigt understregede med rekordlaks,
der var til at tage og føle på. Min telefon var
denne morgen glødende, og med meldingen
om Jacob Thorsten- sens laks på 18,7 kg og

126 cm og kort efter Peter Richs laks på
18,0 kg og 126 cm var jeg dømt til at blive
overfaldet af den samlede verdenspresse.
Tænk at opleve at skulle forevige 2 rekordlaks fra Varde Å samme dag, og ikke
mindst at skulle få dem på samme foto. Det
var helt fantastisk.
Euforien havde endnu ikke lagt sig denne
dag, da telefonen igen ringede med oplysning om endnu en stor laks, som var
landet i Varde Å. Vores medlem Jesper
Petersen havde på flue overlistet en superflot laks på 17,0 kg og 118 cm og dermed
bidraget til en flot trio af rekordlaks fanget på
samme dag.
De flotte fangster gav næring og håb om
endnu flere storlaks, og fisketrykket var da
også markant på visse strækninger ude ved
åen. Det afholdt dog ikke vores meget
besindige medlem Laurids Meldgaard fra at
besøge Varde Å, hvor han på spinner d. 17.
april fangede det, der senere skulle vise sig
at vaere den størst stangfangede laks i
Varde A nogensinde. Laurids kendte sin
besøgstid, da han kl. 16.00 lod sin spinner
synke dybt ved modsatte bred i
"Mastesvinget". Det skulle vise sig at være
den rette medicin til rekordlaksen på 20,4 kg
og 121 cm, som kort efter måtte strække
våben overfor Laurids.
Alene i april og maj måned blev der hjemtaget 86 laks, og pludselig syntes et laksestop at være nært forestående.
Det skal bemærkes, at de 86 laks, som blev
hjemtaget i april og maj havde en
gennemsnitsvægt på 8 kg samt at sæsonens
131 hjemtagne laks holdt en gennemsnitsvægt på over 7 kg.
Heldigvis stagnerede fiskeriet, da varmen
satte ind, og laksestoppet blev da også først
en realitet d. 4. august, hvor der var indmeldt
124 hjemtagne laks. Den resterende del af
kvoten på 6 laks blev tildelt Nørholm
Fiskeklub, som i 2010 blev optaget som
medlem af Varde Å Sammenslutningen
(VÅS).
Laksestoppet blev hurtigt og korrekt udmeldt
til medlemmer, dagkortfiskere og de
respektive myndigheder.
Varde Å Sammenslutningen har truffet aftale
med Fiskeridirektoratet om ikke længere at
udsende laksestopsedler til medlemmerne.
Herved kan opnås en portobesparelse på
ca. 6000,- kr.
Igen i 2010 har for mange medlemmer
desværre ikke levet op til vore forventninger
om en rettidig returnering af de udsendte
fangstrapporter.
Jan
Porsgaard
som
indsamler fangstrapporterne og laver de

endelige statistikker, har desværre kun
modtaget ca. 70% af de udsendte
fangstrapporter, hvilket absolut ikke er godt
nok.
Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at laksekvoten forhandles på grundlag af antallet
af hjemtagne og genudsatte laks samt
resultatet af el-fiskeriet.
Laksekvoten er i 2011 uændret, hvilket vil
sige 130 laks, heraf 6 lakstil Nørholm Fiskeklub.
Fangstrapporterne viste desværre også, at
det står skidt til med bestanden af stalling og
bækørred. Flere foreninger landet over har
desværre også oplevet en kraftig nedgang i
antallet af de 2 arter, hvilket kan være
begrundet i sidste års hårde vinter og en
massiv hærgen af store skarvflokke, som var
hårde ved standfisk og yngel. Foreningerne
under Varde Å Sammenslutningen har derfor
besluttet at frede stallingen i 2011 samt
anbefale, at man genudsætter bækørreder.
Sidstnævnte gælder dog ikke for Holme Å,
hvor man fortrinsvis fisker på udsætninger af
fangstmodne bækørreder.
På fangstrapporterne i 2010 var der mulighed for at give tilsagn om at yde frivilligt
arbejde for Varde Sportsfiskerforening.
Vi har modtaget hele 96 af disse blanketter,
hvor medlemmer tilbyder sin hjælp i et eller
flere af udvalgene.
Det er et særdeles positivt resultat som viser, at opbakningen blandt medlemmerne er
helt uovertruffen.
De flotte tilbagemeldinger lever helt op til
foreningens vedtægter og Vision & Målsætning.
Udvalgsformændene har fået navnene på de
pågældende medlemmer og kan hermed
fordele arbejdsbyrden på flere hænder i
løbet af det kommende år.

Selv om vi i 2010 har kunnet præstere en
række flotte rekordfisk, så er det samlede
antal af både laks og havørreder faldet jf.
fangstrapporterne.
Det samlede antal af laks udgjorde i 2010
519 mod 656 i 2009.
Det samlede antal af havørreder udgjorde i
2010 240 mod 557 i 2009.
Disse tal kan umiddelbart godt give anledning til lidt panderynker, men med
baggrund i et fantastisk ei-fiskeri, hvor vi på
ingen måde (modsat 2009) havde problemer
med at fange de ønskede moderfisk, så
tillader jeg mig at tolke, at fiskene siden
årsskiftet mellem 2009/2010 har haft fri
passage ved Sig Fiskeri og hermed
mulighed for at sprede sig over en lang
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strækning af Varde Å-systemet, hvor vi i
2010 ikke har haft fiskeretten.

Årets el-fiskeri
Selv om vandplejeudvalget arbejder intenst
på udlægning af nye gydebanker, så må vi
forvente at skulle elektrofiske efter moderfisk
endnu nogle år frem før bestanden af laks
og havørreder er selvreproducerende.
Der var set frem til årets el-fiskeri med en vis
spænding. Ikke nok med, at vi var blevet
pålagt at investere i nye elektroder og
strømboks, men vi havde også købt ny båd
og kar til brug bl.a. til dette formål. Endelig
skulle vi for første gang el-fiske på den
genoprettede del af Varde Å og det skulle
blive spændende at se, om der i det hele
taget stod fisk på stykket.
Inden vi nåede så langt, forestod der et
større stykke arbejde med at afprøve og
tilpasse det nye udstyr, som desværre viste
sig ikke at være tilstrækkelig dimensioneret
til vores brug. Producenten og DTU Aqua
havde ellers foretaget de nødvendige test,
men ikke i Varde Å, hvor vi skulle bruge
udstyret.
Endnu engang skal vi prise os lykkelig for i
VSF at have nogle eksperter på området, og
snart var det nye el-fiskeudstyr tilpasset
vores vandløb og på en måde, der både
kunne støde, "holde" fiskene, og samtidig
skåne fiskene for skader i forbindelse med
elektrofiskeriet.

Varde Å.
Klækkeri- og Elfiskeudvalget har afstrøget
22,2 liter æg fra havørrederne, hvilket er en
fordobling i forhold til udsætningsplanen.
På Danmarks Center for Vildlaks, har man
afstrøget laksene for 59 liter æg. Dette giver
i runde tal 383.500 æg, hvilket giver et
overskud på 312.900 æg i forhold til udsætningsplanen på 70.600 æg.
De mange frivillige bidrag, som medlemmerne via fiskekortet har bidraget med til
vandplejearbejdet, kunne jo passende
bruges til en øget udsætning af netop
havørreder og laks.
Jeg vil gerne takke alle, som har bidraget til
årets el-fiskeri. Et arbejde, som bød på store
udfordringer, hvad angik udstyret og ikke
mindst et barsk vintervejr, som krævede lidt
ekstra af alle.
VSFs el-fiskehold har igen bevist, at det at
håndtere el-fiskeri efter moderfisk kræver en
professionel indstilling fra alle.

Vandplejearbejde i VSF intensiveres

Min tidligere antagelse om, at fiskene for
længst havde indtaget det genoprettede
stykke af GI. Varde Å holdt stik. Fra sammenløbet ved Ansager Å og Grindsted Å
nedstrøms til Y-et kogte åen til tider af både
laks og havørreder, og der var ingen
problemer med at el-fiske det ønskede antal
fisk til avlsarbejdet.
Ligeledes viste Ansager Å fra Møllen til
sammenløbet at holde rigtig mange fisk, og
der blev registreret 151 laks og 43 havørreder. Et kuriosum var, at der helt oppe
ved Ansager Mølle sås snæbel.

Varde Å-systemet lider desværre under at
vandløbene indtil nu, i meget ringe grad, har
været selvreproducerende. Derfor er det
stadig nødvendigt at ophjælpe fiskebestanden ved kunstig avl, hvad angår både
laks og havørreder. Med genopretningen af
GI. Varde Å er der åbnet nye muligheder for
at øge vandplejearbejdet i de små tilløb,
som indgår i planerne vedrørende aktuelle
gydeområder.
Vandplejeudvalget i VSF havde derfor i god
tid forud for afslutningen af genopretningsprojektet planlagt etablering af flere
nye gydebanker og renovering af bestående
gydebanker.
Vandplejeudvalget har med god hjælp fra
VÅS-formand Flemming Pedersen udfærdiget de forskellige projekter, og fremover
skal VSFs vandplejefolk selv stå for projekteringer og ansøgning om midler hertil.
Varde Å Sammenslutningen havde som
kompensation for de havørreder, der døde
på Krøgebro Dambrug, fået ørredudsætningsmidlerne omkonverteret til gydegrus. Dette beløb udgjorde 258.000,- kr.,
hvoraf 22.000,- kr. blev anvendt til ørredudsætning og det resterende beløb på
236.000,- kr. blev anvendt til udlægning af
gydegrus.
Endvidere har vi fået bevilliget og anvendt
ca. 15.000,- kr. fra DTUs gruspulje.

Det var glædeligt at konstatere, at både laks
og havørreder var i særdeles god stand og
uden svamp og skader. Danmarks Center
for Vildlaks havde da også kun lovord til
overs for de flotte laks, som de fik leveret fra

I Hestkær Bæk, som er et tilløb til Kærbæk
Bæk, der løber ud i Ansager Å, blev der i
juni måned udlagt 44 m3 gydegrus og 4 m3
skjulesten, fordelt på 6 lange gydebanker.
I Ansager Å blev der i oktober måned udlagt

På 3 forrygende og meget kolde dage opfiskede el-fiskeholdet 110 laks og 148 havørreder til avl.
Det var glædeligt at konstatere, at vi modsat
tidligere år fangede godt med havørredhanner, hvilket lover godt for avlen. Samtlige
fisk, som blev set og fanget under elfiskeriet, blev talt og registreret, heriblandt
1051 laks og hele 63 snæbler.

180 m3 gydegrus og 10 m3 skjulesten fordelt
på 2 store gydebanker i forbindelse med
handicapfiskepladsen ved Sønderbro.
Der er foretaget renovering og rivning af
bestående gydebanker i Skærbæk, Frisvad
Møllebæk, Gunderup Bæk, Gellerup Bæk,
Linding Å og Sig Bæk/Ounbøl Bæk.
Med hjælp fra Varde Kommune fik vi fjernet
10 m rørføring i Skærbæk ved Thor- strupvej
og efterfølgende udlagt 10 m3 gydegrus og 3
m3 store sten til kantsikring.
Der planlægges i 2011 projekter for restaurering af bestående gydebanker i Frisvad Møllebæk, samt flere projekter i Hestkær Bæk, Kærbæk Bæk og Ansager Å. Der
arbejdes i øjeblikket på et restaureringsprojekt i Snorup Bæk, hvor VÅS har
støttet projektet med 100.000,- kr., som
kommer fra ørredudsætningsmidlerne. I
forbindelse med dette projekt udlægges der
464 m3grus.
I Grindsted Å, som er en del af Varde Åsystemet, har Grindsted Sportsfiskerforening
udlagt 456 m3 og udlægger yderligere 60 m3
i foråret 2011.
Jeg skylder retfærdigvis at sige, at der i
forbindelse med GI. Varde Å-projektet blev
udlagt 26.000 m3 gydegrus og 4.000 m3
skjulesten.
Det er totalt set den største mængde grus
og sten, der nogensinde er udlagt i Varde Åsystemet.
Vandplejeudvalget har endvidere haft travlt
med beskæring, udsætning af fisk, herunder
hjælp til DTU Aqua med udsætning af
98.000 stk. ål i Varde Å-systemet.
Vandplejearbejdet vil fylde meget i årene
frem, og hver gang der bliver nedlagt et
dambrug eller fjernet en spærring, åbnes der
muligheder for etablering af nye gydebanker
i de små tilløb.
Det er endvidere vigtigt, at vi hele tiden
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har fokus på den tiltagende bevoksning, som
sker ude ved vandløbene. Selvom der er
dyrkningsfri bræmmer, så skal der løbende
ske et passende vedligehold. Derfor er vi
løbende i dialog med kommunen i
forbindelse med de enkelte projekter,
således arbejdet med pleje af naturen er i
overensstemmelse med de gældende regler.
Vi har bl.a. stor fokus på Varde Å, nedstrøms Østre Omfartsvej, og Ansager Å,
nedstrøms Ansager by. Strækninger som for
alvor trænger til oprydning og vedligehold.
Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige,
som har ydet en uvurderlig indsats i 2010 i
forbindelse med vandplejearbejdet.

Fiskeriet i GI. Varde Å - Hodde stykket
Genopretningen af GI. Varde Å blev d. 29.
juni en realitet, og dermed blev der skabt et
frit løb langt op i Varde Å-systemet. Der er i
forbindelse med projektet skabt kilometervis
af godt fiskevand og smuk natur i en af
Danmarks
smukkeste
å-dale.
Varde
Sportsfiskerforening
og
Grindsted
Sportsfiskerforening har indgået et samarbejde om leje af fiskeretten på Hoddestykket opstrøms Nørholm Gods til sammenløbet mellem Grindsted Å og Ansager Å.
Vi har tegnet kontrakter på ca. 75% af denne
strækning, som udgør ca. 15 km å- bred.
Med hensyn til regler for fiskeri på den
genoprettede del af GI. Varde Å, henviser
jeg til min artikel i VSF-NYT nr. 4/2010. Vi er
i skrivende stund ved at lægge sidste hånd
på kortmateriale, etablering af parkeringspladser og opstilling af bord/-bænkesæt i henhold til de aftaler, som vi har
indgået med de respektive lodsejere.
Arbejdsgruppen fra VSF og GSF har brugt
utrolig mange timer i 2010 i forbindelse med
forhandling af lodsejeraftaler. Heldigvis har
vi mødt en meget stor og positiv velvilje fra
lodsejerne, som for alvor har fået øjnene op
for det store arbejde, de respektive
foreninger
gør
for
vandplejen
og

ophjælpning af fiskebestanden. Der skal lyde
en stor tak til lodsejerne for deres velvilje og
opbakning
i
forbindelse
med
vore
forhandlinger.
Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med disse lodsejere.

Lodsejerne
Et godt og konstruktivt forhold til vore
lodsejere - nye som gamle - er af afgørende
betydning for et godt samarbejde. Det er
bestyrelsen meget magtpåliggende, at
lystfiskerne og lodsejerne har forståelse for
hinanden og derfor er en god dialog af stor
betydning.
Vi er bekendt med, at enkelte lodsejere
udsættes for større fisketryk og mere trafik
på deres jordlod.
Vi gør derfor meget ud af at informere, for på
den måde at undgå evt. misforståelser, som
kan skade begge parter.
Alle vore lodsejere modtager foreningsbladet
VSF-NYT 4 gange årligt, ligesom de tilbydes
et gratis medlemskab af Danmarks
Sportsfiskerforbund og dermed modtager
"Sportsfiskeren". Vore lodsejere er derfor
godt orienteret gennem disse medier, som
supplerer VSFs hjemmeside, der altid er
opdateret.
Bestyrelsen i Varde Sportsfiskerforening vil
gerne rette en stor tak til samtlige lodsejere
og lodsejerforeninger for et særdeles godt
og konstruktivt samarbejde. Der skal også
lyde en stor tak til de lodsejere, som gang på
gang hjælper til og bakker op, når et stykke
arbejde skal udføres ude ved vandløbene.

Handicap fiskepladser ved Ansager Å
Varde Sportsfiskerforening har de sidste par
år arbejdet målrettet på at etablere 2
handicapfiskepladser ved Ansager Å. Ideen
udsprang fra den lokale borgergruppe i
Ansager, og VSFs bestyrelse var ikke sen til
at følge ideen til dørs og tog kontakt til team

Park og Natur i Varde Kommune, som fik
forelagt ideen. Det udviklede sig nærmest til
et skoleeksempel på, hvordan en kommune
og en lokal forening kan arbejde sammen.
Arbejdsfordelingen blev, at kommunen skulle
lægge jord til projektet, udfærdige tegninger
og indhente de nødvendige tilladelser.
Varde Sportsfiskerforening skulle finansiere
projektet, som beløb sig til 136.000,- kr.
Der har i forbindelse med etablering af
handicapfiskepladserne været en stor velvilje til at støtte projektet, som er fuldt finansieret med ansøgte midler. Med
etableringen af 2 handicapfiskepladser ved
Egedalen og Sønderbro i Ansager har vi i
Varde Kommune fået et godt tilbud til
borgere, som på trods af et handicap kan få
en god naturoplevelse.
.

Medlemstal og dagkort
Vi har i 2010 haft en flot stigning i antallet af
medlemmer og sluttede sæsonen med 750
mod 719 i 2009.
Medlemstallet er det højeste i 28 år, hvilket
er særdeles tilfredsstillende. Medlemstallet
fordeler sig på 683 seniormedlemmer og 67
juniormediemmer. Det er særdeles positivt,
at juniorafdelingen i forhold til 2009 har
forøget medlemstallet fra 44 til 67 og vel og
mærke i en tid, hvor mange fiskeriforeninger
oplever tilbagegang både på senior- og
juniorsiden.
Hvad angår salget af dagkort til Varde Å og
Linding Å, så er der i 2010 indløst 1216
dagkort.
Vi har i 2010 ikke solgt ugekort, og omregner
man salget af dag- og ugekort i 2009, blev
der solgt det, der svarer til 1255 dagkort.
Det vil altså sige, at bestyrelsens intention
om at mindste fisketrykket men bibeholde en
god økonomi i salg af dagkort til fulde er
blevet opfyldt, idet dagkort i 2010 steg fra
140,- kr. til 200,- kr.
Der blev i 2010 solgt 197 dagkort til Ansager
Å, hvilket er et markant fald på 67 i forhold til
2009: Faldet var godt for fiske

En af de 2 nyetablerede handicapfiskepladser ved
Ansager A.
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trykket, men ikke for økonomien, idet prisen
på dagkort kun var steget med 10,- kr.
fra 2009 til 2010.
Vi forventer dog, at Ansager Å på sigt
genvinder tidligere tiders popularitet både,
hvad angår stalling og bækørred, men også
som lakse- og havørred-vandløb.

Opsynsudvalget
Selv om tillid er godt, er kontrol bedre. Det er
selvfølgelig sagt med et glimt i øjet. Varde
Sportsfiskerforenings 14 fiskeriopsynsmænd
og fiskeriopsynsassistenter har: 2010
kontrolleret 376 lystfiskere, som stort set alle
havde både fiskekort og fisketegn i orden.
Vore kontroller viser heldigvis, at lystfiskerne
er bekendt med gældende regler og
efterlever den etik og moral, som forventes
både som medlem og dagkortfisker.
Fiskeridirektoratet har stadig ikke ressourcer
til en effektiv kontrol ude ved fiskevandende.
Det er derfor vigtigt, at vore egne
kontrolopsynsfolk foretager disse stikprøvekontroller, som foruden kontrol af kort og
tegn, også har til hensigt at råde og vejlede
vore lystfiskere.
Det skal bemærkes, at vi fremover er fritaget
for at udsende de røde sedler med
laksestop, hvilket giver en betragtelig besparelse på portoen.
Vi skal derfor opfordre til, at den enkelte
lystfisker orienterer sig på VSFs og DSFs
hjemmesider samt i dagspressen om et evt.
laksestop.
Jeg vil gerne takke vore kontrolopsynsfolk
for indsatsen i 2010 og minde om, at der nu
bliver endnu mere fiskevand at kontrollere.
Vi arbejder dog på at uddanne flere til
opgaven.

Praktisk udvalg
Har du hænderne skruet rigtig på og besidder en vis fysik, så er praktisk udvalg helt
sikkert noget for dig. Der er masser af
opgaver, store som små, der året igennem
skal løses.
Sæsonen 2010 var da heller ingen undtagelse, hvor udlægning af spang, vedligehold
af holdepladser og vedligehold af klubhuset
fyldte en hel del.
Flere af udvalgsmedlemmerne har også
været i arbejde i forbindelse med vandpleje,
hvor masser af gydegrus er udlagt og
ligeledes er en nødvendig og skånsom
beskæring foretaget.
Formand for praktisk udvalg Erik Nielsen har
valgt at udtræde af bestyrelsen, og derfor
skal vi finde en ny tovholder til de mange
praktiske opgaver.
Der skal lyde en stor tak til Erik og hans
udvalg for solidt arbejde i sæsonen der er
gået.

VSFs juniorafdeling
Sidste år udråbte VSFs juniorafdeling sig til
Danmarks bedste og sejeste, og tillagde sig
endda navnet "Overspringerne". I år kan jeg
med stolthed konstatere, at jeg er helt sikker
på,
at
juniorafdelingen
i
Varde
Sportsfiskerforening ER Danmarks bedste
og mest aktive.
Ikke nok med at medlemstallet siden 2009 er
steget fra 44 til 67, aktivitetsniveauet er også
steget betragteligt.
Vore dygtige juniorledere spotter løbende de
juniorer, som har det potentiale, der skal til
for at blive en god juniorleder. Disse
udvalgte gutter gennemgår så Danmarks
Sportsfiskerforbunds juniorlederkurser, som
afholdes på Naturefterskolen i Ålestrup.
VSFs juniorafdeling var i 2010 på kurset
"Fiske 1" repræsenteret med Daniel Vesterskov Thomsen, Mikkel Krog, Ebbe Petersen og Jeppe Justesen.
På kurset "Fiske 2" deltog Casper Dam,
Mads Søe og Alexander Dyrvig.
Juniorlederkurset var for første gang i 20 år
fuld booket, hvilket vidner om fremgang på
juniorsiden
nationalt.
Kursusledelsen
tilkendegav over for vore juniorledere Martin
Kristensen og Søren Frandsen, som
besøgte kurset, at deltagerne fra VSF var de
ubetinget dygtigste på kurset. Det kan vi
være særdeles stolte af.
Der har året igennem været en meget stor
tilslutning til juniorernes arrangementer. Ved
de Vestjyske mesterskaber i geddefiskeri,
som blev afholdt i Grindsted, løb drengene
fra VSF med alle præmier for 3 gedder over
meteren.
Besøget hos fiskekammeraterne i Svendborg overskyggede alt, hvad angik deltagerantal, idet 30 juniorer og ledere fra VSF
havde tilmeldt sig, og det blev nødvendigt at
køre både i lejede minibusser og privatbiler.
Bestyrelsen i VSF havde økonomisk støttet,
at Casper Dam, Mads Søe og Alexander
Dyrvig kunne deltage på forbundstu- ren til
Bjerkreim, hvor Martin Kristensen og
Rasmus Bohnensach var instruktører.
Endvidere var juniorleder Søren Frandsen
med på turen.
Deltagerne fra VSF fangede i alt 13 laks på
turen. Superflot.
Juniorafdelingen er allerede langt fremme i
forberedelsen til en rigtig vildmarks- tur til
Sverige.
I sommeren 2011 drager 17 juniorer og ledere afsted på en rendyrket fluetur efter
ørreder i strømvand. Turen er allerede så
populær, at flere står på venteliste.

Endelig har juniorafdelingens klubmesterskab fået en vinder blandt de 30 deltagende. Det kan afsløres, at der har været
meget tæt løb, og resultatet afsløres senere.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en
kæmpe tak til vore juniorledere, som med
stor dygtighed og god pædagogik, har gjort
VSFs juniorafdeling til det, den er i dag.
I gør et fantastisk stykke arbejde for ungdommen i vores forening, og formår til
stadighed at udvikle Varde Sportsfiskerforening med nye initiativer.
Jeg er sikker på, at de juniorer som har
været medlemmer i VSF, vil være med til at
videreføre og udvikle den ånd og foreningskultur, som hersker i vores forening.
Med Varde Sportsfiskerforenings juniorafdeling står vi stærkt rustet til fremtidens
generationsskifte.

Arrangementsudvalget
Det er efterhånden, ja vel næsten en umulighed at komme til et arrangement i Varde
Sportsfiskerforening,
hvor
arrangementsudvalget ikke står med en eller anden
form for forplejning.
Det er simpelt gået hen og blevet reglen
frem for undtagelsen, at der ved fluebindingskurser, foredrag og klubaftener, som et
minimum serveres kaffe med brød. Når vi så
taler om premieredag, arbejdsfrokost for de
frivillige,
rygedag
og
andre
større
arrangementer, så bliver der virkelig kræset
for medlemmerne med god mad og drikke.
Vi skal ha' det godt, og det har vi som
brugere af VSFs klubhus. Arrangementsudvalget formår til stadighed at have en flot
bredde i de arrangementer, som afholdes
året igennem. Det trækker nye gæstertil,
som sammen med "de gamle" udgør den
store bredde, vi har i VSF. Tak til
arrangementsudvalget for indsatsen. Jeg
ved, at rigtig mange påskønner jeres store
mangfoldighed, hvad angår gode oplevelser
både i og uden for klubhuset.

Bladudvalg/hjemmesiden
Langt ud over landets grænser er der stigende fokus på vores forening og fiskevand.
Det er derfor utrolig vigtigt, at vores
informationsniveau er i tråd med vores
målsætning om, at VSFs hjemmeside skal
være både medlemmers og andres foretrukne medie, når det drejer sig om at indhente relevant information om Varde
Sportsfiskerforening. Vores hjemmeside er
en af Danmarks mest læste hjemmesider
indenfor naturområdet. Det er derfor yderst
vigtigt, at hjemmesiden altid er fuldt
opdateret med relevant information til
læserne.
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Vores webmaster John Theil Pedersen har
valgt at takke af, og der vil i løbet af kort tid
komme en helt ny hjemmeside i VSF regi.
Vi er naturligvis meget spændt på resultatet
af den nye hjemmeside, som arbejdsgruppen bestående af Søren Frandsen,
Martin Kristensen og Thomas Bruun i
samarbejde med ekstern webmaster er
kommet frem til.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne rette en
tak til John Theil Pedersen for hans store
arbejde med hjemmesiden gennem årene.
Foreningsbladet VSF-NYT udvikles til stadighed, og den nye redaktør Thomas Bruun
er kommet godt fra start og formår at skabe
en god balance mellem artikler og relevant
information i bladet. Det tilstræbes fortsat at
skabe en rød tråd mellem hjemmesiden og
VSF-NYT, hvilket vil blive udbygget
yderligere med den nye hjemmeside.
Bladudvalget formår stadig at få så mange
som muligt til at skrive indlæg til VSF- NYT,
og selv et lidt halvkedeligt indlæg ligner en
million, når Heinos evnerforflot layout får lov
at udfolde sig.
Tak til bladudvalget for et godt blad.

Klubhuset
VSFs klubhus på Engdraget er omdrejningspunktet for rigtig mange personer med
tilknytning til foreningen. Siden huset blev
bygget i 1998 har aktivitetsniveauet været
støt stigende.
Klubhuset bliver året igennem benyttet til
store og små arrangementer, møder,
klubaftener eller bare til at mødes over en øl
eller en kop kaffe sammen med fiskekammeraterne.
Klubhuseter i 2010 blevet malet af et hold
pensionister, og mange besøgende er dybt
fascinerede over den orden og renlighed,
som hersker i huset.
Mange er også overvældet over det historiske vingesus, som huset trods sin unge
alder har. Dette skyldes ikke mindst, at vi
gennem årene har modtaget rigtig mange
gamle fotos og antikt fiskegrej, som sammen
med de udstoppede rekordfisk fortæller
noget
af
historien
om
Varde
Sportsfiskerforening.
Vi har i 2010 truffet aftale med et professionelt rengøringsfirma, som forestår renholdelsen af huset.
Der skal lyde en stor tak til vore klubhusformænd og øvrige, som gør en massiv
indsats for at holde huset i superfin stand.

Pensionisterne i VSF
Varde Sportsfiskerforening har en større
gruppe af medlemmer, som har været unge
for efterhånden nogle år siden. De kaldes i

daglig tale for pensionisterne og ikke
"Nedgængerne", som ellers ville være et fint
alternativ
til
juniorafdelingens
"Overspringerne".
Heldigvis er VSFs pensionister ikke gamle,
men derimod fulde af energi, når der skal
gives en hjælpende hånd i foreningen. Man
beder aldrig forgæves om hjælp hos
pensionisterne, som tager aktiv del i
arbejdet med vedligehold af klubhuset, elfiskeri, vandpleje, udbringning af VSF-NYT,
arrangementer og meget andet.
I fiskesæsonen mødes pensionisterne en
gang om ugen til en fisketur, og uden for
sæsonen står den hver tirsdag på fluebinding og grejfremstilling i klubhuset. Jeg vil
på bestyrelsens vegne gerne takke for jeres
store indsats i 2010 og håber, at jeres ildhu
fortsætter mange år endnu.

Kontingentforhøjelse
Som det nok er de fleste bekendt, så har
bestyrelsen fastlagt prisen på årskort for
seniorertil 1325,- kr., hvilket er en stigning
på 200,- kr. i forhold til 2010.
Prisen på årskort til juniorer forbliver
uændret på 450,- kr., og første år som juniormedlem er fortsat kontingentfri.
En så markant stigning på årskort bunder
selvfølgelig i en øget udgift på flere områder.
• Kontingentet til Danmarks Sportsfiskerforbund er igen steget, og vi betaler nu 317,kr. pr. seniormedlem og 223,- kr. pr.
juniormedlem pr. år, hvilket jo er en betragtelig del af prisen på et årskort.
• Leje af ca. 15 km ny fiskevand ved GI.
Varde Å på Hodde stykket, hvor lodsejerne
er forudbetalt i 3 år med en meterpris på 3,kr.
• Indkøb af borde-/bænkesæt, skilte og
materiale til etablering af nye holdepladser
ved GI. Varde Å.
• Regulering af lodsejerudbetaling på MølbyEg-stykket fra 1,70 kr. til 3,- kr. pr. m.
• Regulering af lodsejerudbetaling ved
Ansager Å fra 2,75 kr. til 3,- kr. pr. m.
• Indkøb af ny VSF-båd, kar og el-fiskeudstyr til ca. 100.000,- kr.
• Indkøb af nye buskryddere til 11.000,- kr.
• Vedligehold af vandløb, maskintimer og
diverse materiel til vandplejeudvalg og
praktisk udvalg.
• Stigning på den almindelige drift, herunder
rengøring, forsikringer, varme, el, vand og
portoudgifter.
Selvom vi har brugt mange penge, så har vi
selvfølgelig også haft en god omsætning og
et tilfredsstillende resultat.
Det er dog stadig bestyrelsens holdning, at
vi skal have en kontant beholdning, som
mindst kan dække en 3-årig lejeperiode,
selv om vi skulle få en kraftig med-

lemsnedgang forårsaget at uforudsete
hændelser.
Ligeledes må vi forudse, at der også skal
hensættes midler til øget udbetaling til
lodsejerne samt til øgede udgifter til regnskabsføring og revision. Jeg tror, det på sigt
vil blive særdeles vanskeligt at finde en
frivillig kasserer, som kan bestride det
efterhånden store regnskab, som føres i
VSF.
Bestyrelsen ønsker at styrke økonomien,
således vi også i fremtiden kan være blandt
de førende af Danmarks fiskeriforeninger og
stadig kan bibeholde vore mange kilometer
fiskevand og ikke mindst et godt
foreningsliv.
Selvom et årskort for seniorer stiger til
1325,- kr., så husk at det faktisk kun koster
6,20 kr. pr. fiskedag i de 214 dage, som
sæsonen varer. Dette beløb omfatter foruden fiskeretten også et væld af arrangementer, som enten er gratis eller til en
meget begrænset egenbetaling.

Afsluttende bemærkning
Jeg vil nu afslutte min beretning og rette en
stor tak til min bestyrelse, vore mange
udvalg, medlemmer, lodsejere og de mange
øvrige frivillige, som har ydet en betydelig og
uvurderlig indsats for VSF i 2010.
Alle som en har på hver sin måde bidraget
til, at vi uden tøven kan kalde os Danmarks
mest veldrevne fiskeriforening. Med fare for
at blive kaldt klynker, så kan jeg med garanti
fortælle, at 2010 har været det travleste år
jeg har oplevet i VSF, men med en visionær
og beslutningsdygtig bestyrelse og et stort
antal frivillige, har vi nået de mål - og lidt
flere til, som blev sat ved årets start.
Varde Sportsfiskerforening har fiskeretten
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i noget af landets mest varierede fiskevand,
og vi har nu ca. 135 km å-bred at udøve
vores fælles interesse fra.
I løbet af de sidste 3 år har vi sikret os fiskeretten på over 30 km fiskevand i Ansager Å og GI. Varde Å, som allerede nu tegner til at blive noget af landets bedste lakse- og havørredvand.
Varde Sportsfiskerforening har en Vision &
Målsætning, som er med til at sikre, at vi
hele tiden kører i den rigtige retning. Vi har
nogle politikker, som med al tydelighed
fortæller, hvad vi står for, hvilket er et vigtigt
signal til medlemmerne, lodsejerne,
myndighederne og vore øvrige samarbejdspartnere.
Bestyrelsen og udvalgene tilbyder året
igennem masser af muligheder for godt
fiskeri og veltilrettelagte arrangementer. DU
bestemmer, om du vil gøre brug af dem.

Erik Aagaard modtog titlen "Årets Vandrefisk' af
formand Jørgen Bohnensach.

Sæsonen 2011 nærmer sig, og jeg håber
på, at rigtig mange af vore medlemmer og
dagkortfiskere griber de gode oplevelser,
som bare ligger og venter ude i naturen
ved vore vandløb.
Bestyrelsen har en forventning om, at vore
lystfiskere bakker 100 % op om foreningen
og udviser den fornødne etik og moral ude
ved fiskevandene og i klubhuset.
Knæk og Bræk i Danmarks bedste fiskeriforening. Vi ses i sæsonen 2011.
Beretningen blev taget til efterretning af
generalforsamlingen.
3. Forelæggelse af regnskab ved
kasserer Heino Buch Rasmussen
Trykte regnskaber var inden generalforsamlingens start omdelt til alle deltagere.
Heino Rasmussen startede med at gennemgå den anvendte regnskabspraksis
samt uddybede tekniske rettelser foretaget

på baggrund af revisorernes vejl ning.
Heino gennemgik de øgede udgifter, mært
forårsaget af udgifter til nyt fis vand samt
anlæggelse af handicapfi? pladser.
Generalforsamlingen tog årets regns til
efterretning.
Dirigent John Theil suspenderede he ter
generalforsamlingen, så der var ti< kaffe
og smørrebrød.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslac
5. Valg af kasserer (Heino Buch
Rasmussen modtog genvalg)
- Heino blev genvalgt af generalforsc
lingen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
(Erik Nielsen modtog ikke genvalg)
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Mads Søe modtog titlen som klubmester i
"Overspringerne". Herses han sammen med
nummer 2 og 3 i konkurrencen. I baggrunden
juniorleder Martin Bruun Kristensen og formand
Jørgen Bohnensach.

Præmiemodtagerne fra "Overspringerne"
sammen med deres juniorleder Martin
Bruun Kristensen.

Alexander Dyrvig modtog prisen som
"Årets fisk-junior".
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Jørgen Bohnensach bad om ordet og
brugte taletiden til at takke Erik Nielsen for
et stort arbejde i bestyrelsen.
- Kai Verner Lauridsen blev foreslået af
bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen.

april 2010.
12. Udtrækning af præmier
Juniormedlem Mads Søe forestod sammen
med Kent Ager udtrækning af præ

(Kent Ager modtog genvalg)
- Kent blev genvalgt af generalforsamlingen.

Bjarne Lauridsen påpegede vigtigheden af at:
"Medlemmerne løftede i flok". Via egne
oplevelser med udlægning af gydegrus i bla.
Ansager Å, havde Bjarne ved selvsyn
konstateret, hvor få medlemmer der egentlig
møder op, når der skal udføres frivilligt
arbejde i foreningen.

(Jacob Thorstensen modtog genvalg)
- Jacob blev genvalgt af generalforsamlingen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Martin Bruun Kristensen og Flemming
Skovdal blev begge genvalgt af generalforsamlingen.
8. Valg af 1 revisor
Søren Erichsen modtog genvalg og blev
valgt af generalforsamlingen.
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Ole Nørskov modtog genvalg og blev valgt
af generalforsamlingen.

10. Tildeling af vandrefisken
Jørgen Bohnensach beskrev tankerne bag
uddelingen af "Vandrefisken" i VSF. Årets

vandrefisk blev tildelt Erik Aagaard for sin
altid
store
arbej
dsin
dsats
i
VSF.
11. Kåring af årets fisk-sæsonen 2010
- Årets fisk junior tildeltes Alexander Dyrvig
via en fantastisk sæson samlet set.
I løbet af året fangede Alexander:
- Sin første kystørred på 73 cm, fanget på
juniorturen i marts 2010.
- Sin første laks i Norge, fanget på Bjerkreimsturen 2010
- Sin første danske laks på 77 cm, fanget på
juniorlederkurset i 2010
- Sin første fluefangede havørred på kysten,
fanget på juniorlederkurset i 2010
- Årets fisk senior blev Laurids Meldgaard,
med hans fantastiske blanklaks på 20,4 kg
fanget i Varde Å i

rollen som vagthund overfor de lokale politikere. De kommende års vandmiljøplaner vil
have en stor indvirkning på den egentlige
succes i forbindelse med det arbejde, der
allerede er blevet gjort for at forbedre vore
vandløb.
Jørgen
roste
endvidere
bladudvalget for en øget fokus på "den gode
historie" omkring det allerede udførte
vandløbsarbejde.

mier. Alle præmier var sponseret af Knæk &
Bræk, Varde og VSF.

Slutteligt takkede Jørgen Bohnensach for god
ro og orden og ansporede til et 3-fol- digt leve
Ebbe Petersen fra "Overspringerne" bistod for Varde Sportsfiskerforening.
Heino Rasmussen med udtrækningen af en
kontant præmie på 3000,- trukket iblandt de,
der havde valgt at donere et bidrag til
foreningens
vandplejearbejde
via
fiskekortindbetalingen. Gaven var sponseret
af AMH Grafisk aps i Ansager samt
DagliBrugsen, Ansager og den heldige vinder
blev Agner Mou fra Esbjerg.
I alt blev der via de frivillige donationer på

fiskekortene i 2010 givet 19.552,- kr. Dette
beløb blev overrakt Søren
Porsgaard. I forbindelse med
årets arbejdsfrokost blev der
bortauktioneret 2 guidede
fisketure m/ overnatning. Overskuddet fra
udlodningen denne dag gik ubeskåret til
vandpleje i Varde Å-systemet. Formand for
vandplejeudvalget Søren Porsgaard modtog
det fulde beløb på 7.650,- kr.
Jørgen takkede herefter John Theil for sit
mangeårige virke som webmaster på
www.varde-sportsfiskerforening.dk
Kåring af årets klubmester i "Overspringerne"
blev præsenteret af Martin Bruun Kristensen.
Årets vinder Mads Søe vandt via deltagelse
på samtlige foreningsture samt sin fantastiske
gedde på 107 cm fanget under de vestjyske
mesterskaber i Engsøen.
13. Eventuelt
Jørgen Kvist understregede vigtigheden af, at
foreningen
til
stadighed
varetager
- 6823 Ansager

Stationsvej 1B
telefon 75 29 70 09
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Laurids Meldgaard modtager et bevis på
"Årets fisk - senior". Han fangede en blanklaks
på 20,4 kg i Varde Å i april 2010.
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John Theil Pedersen modtager 3 flasker vin som
tak for lang og tro tjeneste som webmaster.

Søren Porsgaard modtager her et værdibevis på
7.650,- kr. - Det var resultatet af 2 auktioner afviklet
ved arbejdsfrokosten 2010. Pengene går ubeskåret
til vandpleje.
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Jørgen Bohnensach bad om ordet og brugte
taletiden til at takke Erik Nielsen for et stort
arbejde i bestyrelsen.
- Kai Verner Lauridsen blev foreslået af
bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen.
(Kent Ager modtog genvalg)
- Kent blev genvalgt af generalforsamlingen.
(Jacob Thorstensen modtog genvalg)
- Jacob blev genvalgt af generalforsamlingen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
Martin Bruun Kristensen og Flemming
Skovdal blev begge genvalgt af generalforsamlingen.
8. Valg af 1 revisor
Søren Erichsen modtog genvalg og blev
valgt af generalforsamlingen.
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Ole Nørskov modtog genvalg og blev valgt af
generalforsamlingen.

10. Tildeling af vandrefisken
Jørgen Bohnensach beskrev tankerne bag
uddelingen af "Vandrefisken" i VSF. Årets
vandrefisk blev tildelt Erik Aagaard for sin

altid store arbejdsindsats i VSF.
11. Kåring af årets fisk-sæsonen 2010
- Årets fisk junior tildeltes Alexander Dyrvig
via
en
fanta
stisk sæson samlet set.
I løbet af året fangede Alexander:
- Sin første kystørred på 73 cm, fanget på
juniorturen i marts 2010.
- Sin første laks i Norge, fanget på Bjerkreimsturen 2010
- Sin første danske laks på 77 cm, fanget på
juniorlederkurset i 2010
- Sin første fluefangede havørred på kysten,
fanget på juniorlederkurset i 2010
- Årets fisk senior blev Laurids Meldgaard,
med hans fantastiske blanklaks på 20,4 kg
fanget i Varde Å i april 2010.
12. Udtrækning af præmier
Juniormedlem Mads Søe forestod sammen
med Kent Ager udtrækning af præ

mier. Alle præmier var sponseret af Knæ> &
Bræk, Varde og VSF.
Ebbe Petersen fra "Overspringerne" b - stod
Heino Rasmussen med udtrækningen af en
kontant præmie på 3000,- truk- ] ket iblandt
de, der havde valgt at donere et bidrag til
foreningens
vandplejearbejde
via
fiskekortindbetalingen. Gaven va' sponseret
af AMH Grafisk aps i Ansage- samt
DagliBrugsen, Ansager og den heldige
vinder blev Agner Mou fra Esbjerg.
I alt blev der via de frivillige donationer på
fiskekortene i 2010 givet 19.552,- kr. Dette I
beløb blev overrakt Søren Porsgaard. I
forbindelse med årets arbejdsfrokos: blev der
bortauktioneret 2 guidede fisketure m/
overnatning. Overskuddet fra ud- i lodningen
denne dag gik ubeskåret ti vandpleje i Varde
Å-systemet. Formand j for vandplejeudvalget
Søren Porsgaard I modtog det fulde beløb på
7.650,- kr.
Jørgen takkede herefter John Theil for si: I
mangeårige virke som webmaster på www. va
rde-s po rtsf iske rf o re n i ng. d k
Kåring af årets klubmester i "Oversprin-1
gerne" blev præsenteret af Martin Bruun I
Kristensen. Årets vinder Mads Søe van<± i via
deltagelse på samtlige foreningsture j samt sin

fantastiske gedde på 107 cm fan- | get under
de vestjyske mesterskaber Engsøen.
13. Eventuelt
Jørgen Kvist understregede
vigtigheder I af, at foreningen til
stadighed varetager rollen som
vagthund overfor de lokale po- 5 litikere. De
kommende års vandmiljøplaner vil have en
stor indvirkning på den I egentlige succes i
forbindelse med det ar- . bejde, der allerede er
blevet gjort for ai \ forbedre vore vandløb.
Jørgen roste endvidere bladudvalget for en
øget fokus på "den gode historie" omkring det
allerede udførte vandløbsarbejde.
Bjarne Lauridsen påpegede vigtigheder I af at:
"Medlemmerne løftede i flok". Via : egne
oplevelser med udlægning af gydegrus i bla.
Ansager Å, havde Bjarne ved : selvsyn
konstateret, hvor få medlemmer der egentlig
møder op, når der skal udfø- I res frivilligt
arbejde i foreningen.
Slutteligt takkede Jørgen Bohnensach for 1
god ro og orden og ansporede til et 3-fol- f digt
leve for Varde Sportsfiskerforening.

