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Forord. 

Varde Sportsfiskerforening er i den ret usædvanlige situation, at vi ligger inde med foreningens protokoller 

lige siden starten i 1926. 

I 1990 satte jeg mig for at gennemlæse disse gamle sider, og jeg har undervejs nedskrevet nogle ting fra 

protokollerne, som jeg syntes, var væsentlige, pudsige, eller hvad det nu er, der har gjort, at jeg har noteret 

netop det, som jeg har. Hermed være også sagt, at hvis det havde været en anden, der havde lavet denne 

historiske oversigt over Varde Sportsfiskerforening i 65 år, så var historien nok blevet en helt anden! 

-Visse steder har Jeg tilladt mig at sammenkoge en længere beskrivelse til en kort, med den risiko der 

naturligvis deri ligger, for at tabe noget af sagens forløb. 

-Visse steder skriver Jeg direkte af fra protokollen. Dette kan ses i teksten, når f.eks. der bliver brugt 

gammeldags stavemåde ( å=aa, alle navneord med stort m.m. ) eller/og når teksten er i "anførelsestegn". 

Jeg har i de fleste tilfælde brugt de rigtige navne, som de står skrevet i protokollerne, og der kan da være en 

risiko for, at ikke alt hvad der står om en person er lige positivt, men jeg forsikrer, at det i hvert tilfælde ikke 

har været min mening at svine nogen til eller lignende!  

Desværre skrev sekretæren ikke altid lige læseligt, og der kan da også på den konto være blevet overset 

noget, som så ikke er kommet med i denne oversigt over VARDE SPORTSFISKERFORENINGS 65 ARIGE 

HISTORIE. 

Jan Porsgaard. 1990. 

 



 

 

 



Udpluk af protokol fra "Sportsfiskerforeningens Afdeling for Varde og Omegn". - Varde 

Sportsfiskerforening. 

 

1926 

 

9. juni 1926: Konstituerende Generalforsamling. 

Ved den konstituerende Generalforsamling paa Centralhotellet i Varde den 9. juni 1926 stiftedes 

Foreningen. 

Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. 

Næstformand: Hr. Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Hr. Isenkræmmer S. Graversen. 

Sekretær: Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen 

Hr. Postmester P. Christensen. 

Hr. Driftsbestyrer R. Nielsen. 

Hr. Maler Chr. Sørensen. 

16. juni 1926: Bestyrelsesmøde. 

Det vedtoges snarest at besøge forskellige Lodsejere ved Varde å og søge disse indkaldt til et møde i Varde. 

"Samt snarest at foretage en inspektion af ruserne ved Myrtue". 

Medlemsbidraget er 2 kr. Årligt til den lokale afdeling og 5 kr. årligt til hovedafdelingen, 

"Sportsfiskerforeningen", heri indbefattet abonnementbetaling for bladet "Sportsfiskeren", der anmeldes 

til ethvert medlem. 

Til erhvervelse af fiskerettigheder er bestyrelsen bemyndiget til at opkræve 15 kr. årligt pr. medlem. Dette 

kontingent opkræves særskilt. 

(2+5+15=22 kr. i alt.) 

29. juni 1926: Bestyrelsesmøde. 

Der drives ikke fiskeri i tiden fra 20. maj til 31. juli. 

De indkomne penge for årskort (15 kr.) og dagkort (2 kr.) indsættes i Varde bank og udbetales til lodsejerne 

hvert 3. år. 

21. juli 1926: Bestyrelsesmøde. 

Ca. 50 Lodsejerunderskrifter. 

Skrivelse til fiskeriinspektøren ang. evt. ændring af regulativ for Varde å. Det vedtoges af optage et lån på 

300 kr. i Sparekassen. 

9. november 1926: 

Ekstraordinær Generalforsamling. 

Det vedtoges at opkræve et ekstrakontingent på 3 kr. i 1926 pr. medlem. 

20. november 1926 Bestyrelsesmøde. 

Fiskeri forbudt fra 20. maj til 31. juli og i tiden 1. november til 31. december. 



 

1927 

 

23. januar 1927: Bestyrelsesmøde. 

Snedker Tho...?, Motorfører Ulsøe og Musiker Mikkelsen var antruffet af formanden på foreningens terræn 

uden legitimation. De Herrer fik valget mellem inden 5 dage at løse årskort eller at løse dagkort + betale 5 

kr. til Varde hjælpekasse. 

19. marts 1927: Bestyrelsesmøde. 

Fyrbøder Møller og Maler Hansen var, uden fiskekort, men med en laks på 20 pund, blevet antruffet af 3 fra 

bestyrelsen. 

De to personer havde dog fået lov at fiske det pågældende sted af lodsejeren, og ved forhandling med 

denne bilægges striden. 

2. juni 1927: Generalforsamling 

Debat om Garntrækkeriet i åen!  

Ansøgning til byrådet om fiskeriet på Klægflækningen. 

Genvalg til bestyrelsen. 

21. juni 1927: Bestyrelsesmøde. 

M.P. Madsen, Vagtborg, har meddelt at garntrækning har fundet sted på foreningens terræn den 16. juni. 

15. december 1927 Bestyrelsesmøde. 

Elektriker G. Vagtborg og S. Thomasen er blevet anmeldt til politiet for ulovligt fiskeri på foreningens 

terræn den 21. juni. Samt at de 2 overtrædere var blevet idømt bøder på 60 kr. hver! 

 

1928 

 

10. april 1928: Bestyrelsesmøde. 

Det vedtoges at Rahbæk, Karlsgårde, må afkræve enhver køber af dagkort 25 øre i ekstra-gebyr, som 

tilfalder ham selv. 

6. juni 1928: Bestyrelsesmøde. 

"På grund af de i den sidste tid fremkomne mange klager fra lodsejere over ødelæggelse af engene m.m. 

som følge af muslingefiskeriet (der cykles endog i engene) og ligeledes på grund af klage fra Sportsfiskere 

over den uro muslingefiskeriet forvolder, vedtoges det om muligt at gøre denne art for fiskeri forbudt". 

15. juni 1928: Generalforsamling. 

Det vedtoges med 13 stemmer mod 11 at udskyde spørgsmålet om muslingefiskeriet til efter 

åreguleringens udførelse. 

Formand: Sagfører H. Grønholm. 



Næstformand: Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Isenkræmmer S. Graversen. 

Sekretær: Typograf Hovedskou. 

Postmester P. Christensen.  

Driftsbestyrer R. Nielsen.  

Skomagermester Møller. 

2. august 1928: Ekstraordinær Generalforsamling. 

Der vedtoges med 15 stemmer mod 6 følgende: "Enhver art af fiskeri efter muslinger på foreningens terræn 

er forbudt. Tilfældig ilandbragte muslinger og tomme skaller må ikke udkastes i åen eller henkastes i 

engene". 

 

1929 

 

Ingen Generalforsamling i 1929. 

 

1930 

 

24. februar 1930: Bestyrelsesmøde. 

Det vedtoges at overdrage salget af dagkort til cigarhandler Max Petersen og Isenkræmmer Østergaard, for 

sidstnævntes vedkommende dog på betingelse af at han indmelder sig i foreningen, medens salget af 

årskort overdrages til formanden. 

13. juni 1930: Generalforsamling. 

Der er vedtaget et nyt regulativ for Varde å, hvilket bl.a. betyder at al garntrækkeri fremover er forbudt, og 

at der skal være længere afstand mellem ruserne. 

Foreningen har en gæld på 900 kr.! 

Formand: Sagfører H. Grønholm. 

Næstformand : Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Amtsforvalter Stefanson. 

Sekretær: Typograf Hovedskou. 

Postmester P. Christensen.  

Direktør R. Nielsen. 

Skomagermester Møller. 

 

1931 



16. december 1931: Generalforsamling. 

Formand: Postmester P. Christensen. 

Næstformand: Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Amtsforvalter Stefanson. 

Direktør R. Nielsen.  

Skomagermester Møller.  

Snedker Schults. 

Bødker Chr. Lange. 

 

1932 

 

18. februar 1932: Bestyrelsesmøde. 

Maler Spaanheden har som kontrollør antruffet flere fiskere uden fiskekort. Det vedtoges at rette 

henvendelse til Lærer Traberg om senest 1. marts at købe et årskort for at undgå tiltale. 

17. marts 1932: Bestyrelsesmøde. 

Maler Spaanheden har denne gang taget Tage Mortensen og Villy Harring i ulovligt fiskeri, men de tiltalte 

påstod at det ikke havde været på foreningens terræn de fiskede. 

Spaanheden forklarede, at der var vidner på, at de havde fisket ulovligt. Det besluttedes, at meddele de 2 

at de skulle købe årskort inden den 3. april, ellers ville de blive anmeldt til politiet. 

Lærer Trabjerg har købt årskort! 

30. maj 1932: Bestyrelsesmøde. 

Tage Mortensen og Villy Harring har indløst årskort. 

14. juni 1932: Generalforsamling. 

Mødt 4O medlemmer. 

Maler Spaanhedens kontrol har vist sig virksom og skaffet flere medlemmer, idet de, der har været på 

ulovligt fiskeri, har fået valget mellem at løse årskort eller blive meldt til politiet. Vedtog at evt. købte 

dagkort kunne refunderes i prisen på et senere indkøbt årskort. 

Formand: Postmester P. Christensen. 

Næstformand: Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Cigarforhandler Max Petersen. 

Direktør R. Nielsen. 

Skomagermester Møller. 

Snedker Schults. 

Bødker Chr. Lange. 

 

1933 

 



12. Juni 1933: Bestyrelsesmøde. 

Foreningen har i tilslutning til Esbjerg-foreningen lejet fiskeriet i Karlsgårde søen for 5 år mod en årlig 

betaling på 250 kr. Heraf udreder Varde-foreningen halvdelen. Kort til søen skal koste 1kr. 

23. juni 1933: Generalforsamling. 

Medlemmerne var nu ikke helt tilfredse med kontrol Spaanheden. Han blev derfor afsagt som kontrol og 

man besluttede, at medlemmerne selv skulle udføre kontrollen. 

Formanden, Postmester Christensen, udtalte, at i 1935 ville foreningen antagelig være uden gæld. 

Formand: Postmester P. Christensen. 

Næstformand: Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Cigarforhandler Max Pedersen. 

Skomagermester Møller. 

Snedker Schults. 

Bødker Chr. Lange. 

Maler Chr. Sørensen. 

 

1934 

 

Ingen Generalforsamling i 1934! 

Regnskabet var blevet væk? 

Der havde været lidt uro blandt lodsejere ved Sig! 

 

1935 

 

29. maj 1935: Generalforsamling. 

Mødt 9 medlemmer! 

Foreningen har sluttet overenskomst med Esbjerg-foreningen angående leje af Karlsgårdesøen. Esbjerg 

foreningen ordner regnskabet, vi får adgang til en nedsat pris og del i overskuddet. 

Formand: Bankkas. K. Timmermann. 

Næstformand: Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Cigarforhandler Max Pedersen. 

Bødkermester Chr. Lange. 

Malermester Chr. Sørensen. 

Former Th. Stephansen, 

L. Ludvigsen. 

 

1936 



 

Ingen Generalforsamling i 1936! 

 

1937 

 

20 januar 1937: Generalforsamling. 

Formand: Bankass. K. Timmermann. 

Næstformand: Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Cigarforhandler Max Petersen. 

Bødkermester Chr. Lange.  

Former Th. Stephansen.  

L. Ludvigsen.  

Sv. E. Hovedskou. ("Snelle"). 

 

1938 

 

Ingen Generalforsamling i 1938! 

 

1939 

 

23. april 1939: Generalforsamling. 

Formand: Former Th. Stephansen. 

Næstformand: Bagermester A. Hansen. 

Kasserer: Cigarforhandler Max Petersen. 

Bødker Lange. 

Sv. E. Hovedskou. 

Walter Nielsen. 

Maler Spaanheden. 

 

1940 

 

25. oktober 1940: Generalforsamling. 

Der var blevet udsat 24.000 stk. ørredyngel i Varde å og tilløb. 



Foreningen har henvendt sig til Varde kommune om leje af Klægflækningen, men dette var ikke lykkedes. 

Under eventuelt blev der enighed om, at foreningen lejede så meget fiskevand, som den økonomisk kunne 

magte. 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1941 

 

? 1941: Generalforsamling. 

Der var udsat 150.000 stk. ørredyngel. Der blev enighed om at forsøge at danne en Lodsejerforening ved 

Holme å i fællesskab med Sydvestjydsk Sportsfiskerforening i Esbjerg. 

Det vedtoges at forsøge at få bygget et rensningsanlæg ved åen med Landsforeningens bistand. 

Formand: Former Th. Stephansen. 

Næstformand: Bager Antonius Hansen. 

Kasserer: Richard Nielsen. 

Chr. Lange. 

Sv. E. Hovedskou. 

Walter Nielsen. 

Maler Spaanheden. 

 

1942 

 

16. oktober 1942: Generalforsamling. 

Foreningen omtales ikke længere som "Sportsfiskerforeningens Afdeling for Varde og Omegn", men som 

Varde Sportsfiskerforening. 

Varde Sportsfiskerforening og Sydvestjydsk Sportsfiskerforening har i fællesskab fået dannet en 

Lodsejerforening ved Holme å, som strækker sig over et areal af 2 mil langs åen. 

Formand: Th. Stephansen. 

Næstformand: A. Hansen. 

Kasserer: Richard Nielsen. 

Chr. Lange. 

Sv.E. Hovedskou. 

Walter Nielsen. 

Kaj Dalsgaard Hansen. 

 

1943 

 



30. oktober 1943: Generalforsamling. 

Formanden, Th. Stephansen, gav en Redegørelse, angående forureningen af Varde å og oplyste, at 

kommunen havde fået en henstilling fra Biologisk Station om Etablering af et rensningsanlæg. 

Formanden beklagede at arbejdet med Laksetrappen ved Karlsgårde var standset, men det skulle angiveligt 

være fordi, der var mangel på cement! 

Formand: Th. Stephansen. 

Næstformand: E. Jørgensen. 

Kasserer: R. Nielsen. 

Chr. Lange. 

Sv.E. Hovedskou. 

Walter Nielsen. 

Kaj Dalsgaard Hansen. 

 

1944 

 

10. marts 1944: Ekstraordinær Generalforsamling. 

Foreningen havde nu endelig lejet arealet ved åmundingen kaldet Klægflækningen for der at hindre 

rusefiskeriet. "Om sportsfiskeri på Arealet kan der ikke være tale". 

Der blev vedtaget helt nye love for foreningen. 

Formand: Th. Stephansen. 

Næstformand: E. Bunde Jørgensen. 

Kasserer: Richard Nielsen. 

W. Nielsen. 

N.O. Lindkvist. 

9. december 1944: Generalforsamling 

Krigen gav besværligheder også for Varde Sportsfiskerforening: 

-Laksetrappen ved Karlsgårde kunne ikke bygges færdig på grund af mangel på cement. 

-Varde kommune ville først bygge rensningsanlæg som beredskabsarbejde når krigen var slut. 

-Man kunne ikke sætte det ellers bestilte ørredyngel fra Landsforeningen ud på grund af 

Transportvanskeligheder. 

Under eventuelt blev det fra et medlem foreslået en fest, men der blev enighed om at udskyde sagen til 

tiderne havde bedret sig! 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1945 

 



2. december 1945: Generalforsamling. 

Mødet udsat, da der ikke var mødt medlemmer nok op! 

 

1946 

 

12. april 1946: Generalforsamling. 

Foreningen vil gerne danne et regulativ ved Varde å, men på grund af benzinmangel er det umuligt i 

øjeblikket at nå rundt til lodsejerne. 

Foreningen ville gerne sætte noget geddeyngel ud i Karlsgårde sø, men Sydvestjydsk fra Esbjerg havde 

modsat sig, de mente det ville gå for hårdt ud over lakseynglen. 

Lodsejerne i Tange forlanger at en del af fiskelejen skal være betaling for oprensning af en grøft! 

Det vedtoges at formanden skulle være kontingentfri. 

Det vedtoges at lade en landinspektør fremskaffe navn og adresse på samtlige lodsejere fra Varde by til 

Janderup Kirke. 

Formand: Th. Stephansen.  

Kasserer: Ric. Nielsen. 

W. Nielsen. 

N.O. Lindkvist. 

H. Andersen 

 

1947 

 

17. januar 1947: Generalforsamling. 

Formanden Th. Stephansen oplyste, at det var lykkedes at få en Overenskomst med 39 lodsejere Vest for 

Varde By.  

Laksetrappen ved Karlsgårde er færdig og virker tilfredsstillende. 

Under Evt. blev det fremført, at der var for lidt kontrol ved åen. Man udnævnte da 6 kontrollører: Chr. 

Lange, O. Schmidt, M. Petersen, Spaanheden og K. Madsen.  

Genvalg til bestyrelsen. 

29. november 1947: Generalforsamling. 

Formanden omtalte forureningen af Grindsted å, "selv fisk fanget i Varde å havde en smag af Karbol"! 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1948 

 



25. november 1948: Generalforsamling. 

Formanden, Th. Stephansen, gav en redegørelse om det ulovlige fiskeri fra Janderup til havet, 

Fiskerikontrollen i Esbjerg og Fiskeriministeriet var blevet tilskrevet, og foreningen havde fået det svar, at 

fiskerikontrollen ville føre et skærpet tilsyn med fiskeriet i Varde å.  

Efter et møde i Esbjerg skulle foreningerne ved de Sydvestjydske åløb nu årligt udsætte 785.000 stk. 

ørredyngel og 414.000 stk. lakseyngel. Heraf i Varde å henholdsvis 123.000 stk. og 91.000 stk. og udgifterne 

hertil ville andrage aarligt kr. 728,00! 

Under Evt. vedtog man, at foreningen skulle købe en båd, "hvortil der blev bevilliget et beløb paa 200 kr.". 

Formand: Th. Stephansen. 

Kasserer: Ric. Nielsen. 

W. Nielsen. 

H. Andersen. 

Malermester Spaanheden. 

 

1949 

 

10. august 1949: Bestyrelsesmøde. 

Man vedtog at tage en tur til Grindsted og tale med bestyrelsen om et evt. samarbejde om udsætning af 

lakseyngel m.m. 

 

26. november 1949 Generalforsamling 

På mødet blev drøftet: "En Stiltiende Overenskomst med Erhvervsfiskerne i Janderup om, at de ikke måtte 

sætte Ruser efter Laks i de første 3 md. af aaret, mod at vi ikke vilde paatale om de fiskede fra Solnedgang 

Lørdag Aften til Solopgang Mandag Morgen". 

Formand: Th. Stephansen. 

Kasserer:  Ric. Nielsen. 

Walter Nielsen. 

Spaanheden. 

V. Harring. 

 

1950 

9. december 1950: Generalforsamling. 

Mødt 26 medlemmer. 

Formanden, Th. Stephansen, påtalte, at det er forbudt at stange ål i Varde å, og at vi skulle forsøge at opnå 

dispensation for indfangning af moderfisk i laksetrappen og så få ynglen udklækket hos Meyer. 

Foreningen består af 135 medlemmer.  

Kassereren, Ric. Nielsen, undlod ikke at påtale, at den kommende stiftelsesfest (25 år) ville blive foreningen 

en ikke helt billig fornøjelse, men som naturligvis ikke kunne undgås. 

Under Evt. oplyste formanden at aftalen med rusefiskerne "gjalt ikke mere". Man vedtog i stedet for en 



kontingentnedsættelse til 25 kr. årligt, at fastsætte årskortet til 30 kr., men at man så også skulle få 

fiskekort til Karlsgårdesøen med gratis. 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1951 

 

23. november 1951: Generalforsamling. 

Mødt ca. 30 medlemmer. 

Den nyvalgte formand, Spaanheden, takkede den "mangeårige dygtige og pligtopfyldende formand - 

Stephansen". 

Formand: Malermester Spaanheden. 

Kasserer: Richard Nielsen. 

Walter Nielsen. 

V. Harring. 

Kaj Madsen. 

 

1952 

 

19. januar 1952: Ekstraordinær Generalforsamling: 

Mødt ca. 50 medlemmer. 

Årsagen var den megen "røre der var opstået blandt medlemmerne, da det erfaredes at et medlem havde 

fanget en lax paa ca. 15 Pund i Fredningstid, men som i overensstemmelse med Loven havde udsat igen i 

levedygtig stand." - "Efter en lang og til tider ret bevæget Diskussion, gik man over til skriftlig afstemning, 

og det blev vedtaget med 25 for og 18 stemmer imod at Fiskeriet i halvaaret 1. oktober til 1. april 1952 er 

totalt forbudt fra Karlsgaardes udløb i aaen til Ho Bugt". 

19. marts 1952: Bestyrelsesmøde. 

"Der blev vedtaget at sælge Weekend kort, som skulde gælde Lørdag og Søndag til 8 kr.". 

13. december 1952 Generalforsamling. 

Bestyrelsen har afholdt et møde og aftalt med Elektricitetsværksbestyrer Høg Petersen fra Skive, at 

Landsforeningen skulle kunne leje et stykke fiskevand i Holmeåen. 

Der havde i det forløbne år været noget "røre" om Karlsgårdesøen. 

Kassereren oplyste, at foreningen var gået over til et klipkortsystem også for Karlsgårdesøen, ("som vi ejer 

Halvparten af Fiskeretten i") men afregningen for Karlsgårde vil blive afregnet som sædvanligt og afsendt til 

Karlsgårde-kassen. 

Genvalg til bestyrelsen. 

 



1953 

 

19. December 1953: Generalforsamling. 

Formanden, Spaanheden, omtalte Karlsgaardesøen, "vi har tilbudt Esbjerg 100 kr. om aaret for Fiskeretten i 

Søen, men Esbjerg har blankt afslaaet og meddelt at Sagen Karlsgaarde Søen er færdig diskuteret fra 

Esbjergs Side". 

S. Rasmussen kritiserede at generalforsamlingen blev afholdt en lørdag aften, hvilket også den øvrige 

forsamling var enige i , man ville helst have en fredag aften! 

Under Evt. fremførte S. Rasmussen at foreningens kasserer havde fisket på foreningens terræn i 

fredningstiden, hvilket kassereren meddelte absolut intet havde på sig. Men S. Rasmussen stillede Forslag 

om at stemme om et mistillidsvotum til kassereren og afstemningen gav kassereren et sådant med 10 

stemmer mod 8! 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1954 

 

10. marts 1954: Bestyrelsesmøde. 

K.F. Petersen var indkaldt til stævne for bestyrelsen, da man havde hørt om noget ulovligt fiskeri i Frisvad 

bæk, hvilket K.F. Petersen benægtede, men lovede dog til slut, at han ikke "vilde skyde eller tage ørreder på 

ulovlig Vis". 

30. marts 1954: "Møde". 

Fremmødt ca. 45 medlemmer. 

Endnu engang mente man at have set nogle fiske i fredningstiden. Walter Nielsen fra bestyrelsen mente nu 

det kun havde været efter gedder! Karl Wilhelm Hovedskou mente ikke man kunne være sådant bekendt 

og stillede forslag om en ny Bestyrelse, "Den gamle laver jo intet og har ingen orden paa det hele". Willy 

Harring foreslog da, at der afholdtes en Ekstraordinær Generalforsamling, og "hele Bestyrelsen stillede sit 

Mandat til Raadighed". 

22. april 1954: Ekstraordinær Generalforsamling. 

Mødt ca. 45 medlemmer. 

Der skulle vælges ny bestyrelse og den gamle bestyrelse nægtede at modtage genvalg - på nær formanden, 

malermester Spaanheden. 

Man valgte da ny bestyrkelse som bestod af: 

Formand: Malermester F.C. Spaanheden. 

Næstformand: Henry Christensen. 

Kasserer: Kioskejer Erhart Larsen. 

Sixtus Rasmussen. 

Karl Vilhelm Hovedskou. ("Knøw") 

Man vedtog endvidere at yde 100 kr. til formanden og ligeså til kassereren om året. Derudover gratis 



Fiskekort til den øvrige bestyrelse, som dog skal betale deres medlemskort. 

Endvidere vedtog man, at "Medlemmers Børn indtil 14 aar har gratis Fiskeret i Aaen". 

Endnu en vedtagelse - "Ulovligt fiskeri uden Fiskekort skulde anmeldes til Politiet. (Bortset fra 

mindreårige)". 

13. oktober 1954: Bestyrelsesmøde. 

"Den 17. oktober 1954 er der arrangeret fisketur til Aabenraa fjord. Billetprisen er 12 kr. tur-retur. Det 

vedtoges at give 2 kr. i tilskud pr. medlem, yderligere blev der bevilget en kasse øl til turen". 

29. november 1954: Generalforsamling. 

Biologen Knud Larsen havde været på elektrofiskeri i Frisvad bæk og mærket 15 havørreder. Han lovede i 

øvrigt at sørge for, at der skulle blive "gennemløb ved Frisvad Mølle." 

Man debatterede en del om at lave en bro ved "Jeppes have" i stedet for den båd man havde liggende der. 

Broen måtte ikke komme til at koste mere en 1700 kr.  

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1955 

 

11. januar 1955: 11. januar- 1955: Ekstraordinær Generalforsamling. 

Under dramatiske omstændigheder blev følgende 4 personer pågrebet i ulovligt fiskeri i fredningstiden. De 

to tidligere bestyrelsesmedlemmer, tvillingebrødrene Walter og Richard Nielsen, Mekaniker Frede 

Simonsen og Mekaniker Bent Hansen. Der er indgivet politianmeldelse og tilskrevet aviserne om de 

nærmere omstændigheder, og på generalforsamlingen blev der debatteret livligt om bl.a. strafudmåling. 

Det endte med følgende: Richard Nielsen fik karantæne i 3 år, Walter Nielsen karantæne i 1 år, Frede 

Simonsen karantæne i 1 år og Bent Hansen en advarsel. 

19 november 1955: Bestyrelsesmøde. Der blev vist en film på mødet, om udsætning af yngel og om 

indvielsen af foreningens nye bro - den 30. april 55. Man talte om muligheden for at ansøge om tilladelse til 

elektrofiskeri i foreningens fiskevand efter moderfisk. 

28. november 1955: Generalforsamling. 

Den nye bro ved Jeppe var blevet lidt dyrere en beregnet. 

En forhøjelse af prisen på Medlemsbladet vilde nødvendiggøre en forhøjelse af kontingentet. 

S.A. Eriksen havde optaget en farvefilm fra Varde å til foreningen for kostprisen. 

Formand: F.C. Spaanheden. 

Næstformand: Henry Christensen. 

Kasserer: E. Larsen. 

C . V. Hovedskou. 

Severin Hovedskou. 

15. december 1955: Bestyrelsesmøde. 

Henry Christensen foreslog, at "vores lystfiskerfilm fra Frisvad bæk forevises i Mejls skole, da det mentes at 

det sikkert vil kunne fremme interessen blandt Ungdommen til at værne om vor Fiskebestand ". 



Bestyrelsen vedtog en kontingentforhøjelse til følgende: 

Medlemskontingent med Blad : 20 kr.  

Kombineret med Fiskekort : 30 kr. 

Ægtepar med Fiskekort og Blad: 40 kr. 

 

1956 

11. januar 1956: Ekstraordinær Generalforsamling. 

Under en debat ang. kontingent foreslog Villy Harring, at:" Det skal være frivilligt, om man vil have bladet, 

og at generalforsamlingen skal vælge Formand og Kasserer". 

Senere blev der afstemning om, at bestyrelsen bestemmer kontingent, som godkendes af 

generalforsamlingen, og at bladet "Sportsfiskeren" skal være frivilligt. For: 40 Imod: 2 Blanke: 2. 

26. januar 1956. Ekstraordinær Generalforsamling. 

Der var forslag om at ophæve Ricard Nielsens karantæne, men forslaget faldt med 41 stemmer imod og 20 

for. 

Under Evt. foreslog Villy Harring, at man skulle lave en resolution til Byrådet for et rensningsanlæg. 

15. november 1956: Bestyrelsesmøde. 

Karlsgårdeværket havde før bygning af laksetrappen en pligtudsætning. 

29. november 1956: Generalforsamling. 

Formand: Malermester F.C. Spaanheden.  

Kasserer: E. Bunde Jørgensen.  

C.V. Hovedskou.  

C.J. Lorentzen. 

Knud Eriksen. 

 

1957 

 

? januar 1957: Bestyrelsesmøde. 

Medlems- og Fiskekort: 17kr 

Elever, Lærlinge, Soldater og Rentenydere: 12kr.  

Bestyrelsen + 7 særlige gl. medl.: 12kr  

Passivt medlemskort (uden fiskeret) 12kr. 

Ingen Generalforsamling i 1957! 

 

1958 

 



23. januar 1958: Bestyrelsesmøde. 

Formanden kunne oplyse, at fiskeriministeriet nu endelig havde givet deres tilladelse til elektrofiskeri for en 

periode på 5 år. 

30. januar 1958: Generalforsamling. 

Formand: F.C. Spaanheden.  

Næstformand: Aksel Nicolajsen.  

Kasserer: E. Bunde Jørgensen.  

Sekretær: Knud Eriksen.  

C.J. Lorentzen. 

 

1959 

 

15. januar 1959: Generalforsamling. 

Formanden, Spaanheden, omtalte fiskehyttens elendige stand, og oplyste at der i 58 var isat ny rude og 

skydedør. Harring omtalte, at flere af medlemmerne havde holdt et møde og opfordret formanden til at 

trække sig tilbage på grund af alder. Assurandør Holm omtalte, at Spaanheden arbejdede for meget alene 

og ikke fordelte arbejdet med bestyrelsen. 

Medlemstallet var gået tilbage fra 133 til 149. 

Efter en del debat om det var lovligt at foreslå ny formand, selvom den gamle formand slet ikke var på valg, 

blev det afgjort ved afstemning, at forsamlingen ønskede ny formand med følgende stemmer: 29 mente ny 

formand. 13 mente ikke ny formand. 4 blanke. 

Ny formand og bestyrelse blev derefter valgt: 

Formand: Henry Christensen.  

Næstformand: C.V. Hovedskou.("Knøw") 

Kasserer: E. Bunde Jørgensen. 

Aksel Nicolajsen. 

Mekaniker J.G. Sørensen. 

19. januar 1959: Bestyrelsesmøde. 

Formanden har forhørt sig ang. yngeludsætning hos Mejer, som ikke kunne levere yngel i år. Derimod har 

Høgh-Pedersen lovet at undersøge muligheden for at skaffe et antal øjenæg hos Forbundets Dambrug i 

Tange. Det vedtoges at afgive ordre på 100.000 stk. af disse. 

24. januar 1959: Besigtigelsestur langs åen. 

Der opmåles for udlægning af broer -20 stk. . 

Retningslinjer for fjernelse af træer og buske fastlages. 

31. januar 1959: El-fiskeri. 

VSF prøvefiskede med det nye elektrofiskeapparat i Frisvad bæk. Hele bestyrelsen og en del flere var mødt 

frem. Man konstaterede at apparatet virkede og på en strækning af ca. 1200 m. nedstrøms Frisvad Mølle 



sås følgende fisk: 2 havørreder, udlegede a' 65 cm. og 4 havørreder a' ca. 40 cm. , Ca. 50 havørreder på 20 - 

30 cm. og en del bækørreder på 20 - 35 cm., endvidere regnbueørreder -i tusindvis! 

10. februar 1959: Bestyrelsesmøde. 

Man enedes om en ny formulering af lejeaftalerne og samtidig at få lejen NEDSAT med 33 %! 

11. marts 1959: Møde i Ølgod. 

Sportsfiskerforeningerne fra Skjern, Tarm, Ølgod og Varde er de 4 tilbageværende foreninger i Dansk 

Sportsfiskerforening. (Som er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund). 

Man diskuterede bl.a. om foreningerne fremover skulle indmelde sig DIREKTE i Danmarks 

Sportsfiskerforbund. 

15. marts 1959: Møde i Mejls skole. 

Møde med Lærer Gammelby, Frisvad, Gårdejer Chr. Thomsen, MejIs og Fiskemester Arne Jensen, Frisvad 

angående samarbejde omkring Frisvad bæk. 

Frisvad dambrug ville, uden beregning, stille en dam til opbevaring af moderfisk til rådighed. 

19. marts 1959: Bestyrelsesmøde. 

Der var kommet brev fra Fiskeriministeriet med tilladelse til opfiskning af regnbueørreder i Frisvad bæk, og 

kopi af udsætningsplan og kort for Varde Å. "Det overlades Sekretæren af fremskaffe Kopier af Kort og 

Udsætningsplan, da disse kun er udlaant os af Ministeriet". 

6. april 1959: Møde i Mejls skole.  

Der var mødt 19 lodsejere af 24 indbudte og man enedes om, at VSF skulle opfiske regnbueørrederne af 

bækken, og at der skulle opsættes skilte med forbud mod fiskeri. 

9. april 1959: Møde i Skjern. 

Mødet handlede endnu engang om organisationsforhold, men man enedes ikke om noget. Derimod blev 

der en noget "tæt" stemning da "Ove Skjern eksploderede med et Angreb paa Varde Fiskerne, som han 

kaldte daarlige Fiskekammerater, der viste daarlig Opførsel ved Aaen, truede med at smide andre i Vandet, 

"maskinfiskede" , og meddelte endelig, at tidligere Formand, Spaanheden, havde været paa ulovligt Fiskeri 

paa Skjerns Terræn, hvilket Spaanheden (Bestyrelsesmedlem for Varde i Dansk Sportsfiskerforening) delvis 

måtte indrømme". 

10. maj 1959: Udsætning. 

Der blev udsat ca. 50.000 stk. ørredyngel fra Karup å. 

19. august 1959: Møde i Ansager. 

VSF indbød Grindsted SF og Ansager SF til et møde i Ansager. Mødets hensigt var at skabe kontakt de 3 

foreninger imellem. Et forslag om en form for gensidig fiskeret blev fremsat af GSF, men det blev udsat til 

en senere lejlighed. 

13. oktober 1959: Bestyrelsesmøde. 

Bunde Jørgensen foreslog en fundats for foreningens "Vandrefisk" fra 1949. 

3. november 1959: Generalforsamling. 

Det vedtoges at lade sølvfisken fra 1949 blive en vandrefisk, og den overraktes til Villy Harring som den 



første modtager for hans store arbejde i 1959 for foreningen. 

Der var nogen diskussion angående nedsættelse af kontingent for folkepensionister, men kassereren 

svarede af reglen var følgende (fra 1949): "Kun Aldersrentenydere med 15 års Medlemskab skulde have 

Nedsættelse".  

Genvalg til bestyrelsen.  

19. november 1959: Bestyrelsesmøde. 

Der var sendt en skrivelse til "Baron C. Rosenørn-Lehn, Nørholm, om Tilladelse til Elektrofiskeri i Nørholms 

Vandløb, og det drøftedes, hvorledes vi skulle forholde os til et evt. Tilbud om leje af Fiskeriet, og der var 

Stemning for at give op til 6-800 kr., men ikke for en Ordning hvor Baronen solgte Dagkort for egen 

Regning". 

8. december 1959: Bestyrelsesmøde. 

Det blev besluttet at indkøbe en Trailer gennem M. Eriksen og Sønner. 

"Desuden skal Wuutel udføre en Baad svarende til den gamle og passende ind i denne. De to Baade skal saa 

kunne kobles sammen med 2 jernrør til en Flaade, som kan anvendes i Aaen. Endvidere skal det forsøges at 

skaffe en ny Dynamo (nr. 3 ) som ikke støder og er vandtæt". 

29. december 1959: Strygning. 

Der foretoges en gennemgang og strygning af Moderfiskene på Frisvad Fiskeri. Ved et uheld under 

Udfiskningen undslap en del fisk, men 40 hunner og 20 hanner blev strøget, og det gav 8 liter befrugtet 

rogn. Moderfiskene udsattes ved Kalkovnen i Varde å. 

 

1960 

 

6. januar 1960: Bestyrelsesmøde. 

Det besluttedes at få lavet nye Medlems-og Aarskort, samt et antal aarskort (a' 20 kr.) for Medlemmer af 

andre Sportsfiskerforeninger under Forbundet. 

10. januar 1960: El-fiskeri. 

"Der elektrofiskedes under ledelse af Henry Christensen i Grindsted Aa sammen med GSFs Bestyrelse, som 

havde samlet Lodsejerunderskrifter. Øst for Byen saaes mange Regnbuer, 1 Bækørred og 20 Gedder. Vest 

for Byens Kloakudløb var der totalt fisketomt. Også længere vestpaa og ved Eg var der ganske fisketomt". 

9. februar 1960: Bestyrelsesmøde. 

" Det vedtoges, at kun 6 gamle medlemmer, nemlig: Chr. Lange, J.W. Hovedskou, P. Harring, Outzen, 

Spaanheden og Chr. Sørensen får kort til 12 kr., og at der ikke mere optages medlemmer til denne pris!" 

"Paa Anmodning bestemtes at lade Isenkræmmer Østergaard forhandle vore Dagkort". 

14. marts 1960: Ekstraordinær Generalforsamling. 

Det blev vedtaget, at VSF skulle udmelde sig af Dansk Sportsfiskerforening, og i stedet indmelde foreningen 

direkte til Danmarks Sportsfiskerforbund. (Hidindtil er dette sket GENNEM Dansk Sportsfiskerforening). 



6. april 1960:  

Magister Knud Larsen fra DFH var rundt og se Varde å, og om aftenen afholdt han foredrag og viste billeder. 

12. april 1960: Bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen besluttede at leje et stykke jord ved Skovsende "med Købsret efter 10 Aars Leje a' Kr. 50,- pr. 

Aar. Der oprettes en Overenskomst som tinglyses paa Ejendommen". 

19. april 1960: El-fiskeri. 

"Der elfiskedes i Ellebæk ved Nørholm. De indfangede 142 små ørreder og 25 ål som blev udsat i Linding å". 

Årsag: Ellebækken var under rørlægning! 

7. maj 1960: Udsætning. 

Udsætning af 92.000 stk. havørredyngel af egen avl fra Frisvad Fiskeri. 

10. maj 1960: El-fiskeri. 

Der elfiskedes i Orten bæk (Mariebæk). Der blev opfisket 186 ørreder på 10 - 35 cm. som udsattes i Varde å 

ved Karlsgårde bro. Årsag: Orten bæk var under regulering/udretning! 

12. juni 1960: DSF. 

Generalforsamling i Danmarks Sportsfiskerforbund. VSF's formand, Henry Christensen indvalgtes i 

Forbundets Hovedbestyrelse. 

17. august 1960: Bestyrelsesmøde. 

Man enedes om følgende kortpriser for 1961: 

Medlemskort (passiv) Kr. 10,00 

Medl. + Årskort, senior. Kr. 25,00 

Medl. + Årskort, junior og pensionist. Kr. 15,00 

Hustruer m. Mand, Varde å. gratis 

Hustru - ellers. Kr. 10,00 

Tilkøb til DSF's Vande. Kr. 5.00. 

8. november 1960: Generalforsamling. 

Mødt ca. 35 medlemmer. 

Bestyrelsen ønskede nedsat et broudvalg, men ingen meldte sig frivilligt! 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1961 

 

17. februar 1961: Møde om tilskud. 

Møde med Borgmester Jens S. Jensen og Magister Knud Larsen. "Anledningen var, at VSF havde søgt Varde 

Kommune om et Tilskud paa 5000 kr. til Indretning og Boring og Bassiner paa Grunden i Skovsende". 



27. februar 1961: Bestyrelsesmøde. 

Det besluttedes at opgive planerne ved Skovsende, og tilbagetrække ansøgningen til kommunen. Men i 

stedet søge et tilskud på 3000 kr. til indkøb af 5000 stk. 2 års fisk til udsætning vestpå. 

14. juni 1961: Bestyrelsesmøde. 

Medlemstallet opgjordes til 290. Det søges at få udstyret 3 mand med kontrolskilte gennem 

fiskeriministeriet. Der indhentes tilbud hos Kgl. Brand på lovpligtig ulykkesforsikring, dækkende for 

elektrofiskeriet. 

Varde kommune ansøges om fiskeret på byens arealer. 

25. september 1961: Forurening. 

Der anmeldes en olieforurening i Varde å af formanden, H. Christensen, til politiet. 

12. december 1961: Generalforsamling. 

Man vedtog at henstille til fiskerne om at sætte fangne nedgængere ud igen. Man vedtog at forhøje 

mindstemålet på bækørreder fra Nørholm til Ho Bugt fra 25 cm. til 40 cm. 

Man vedtog at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 personer. 

Formand: Henry Christensen. 

Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: E. Bunde Jørgensen. 

Johan G. Sørensen. 

Villy Harring. 

Knud Erik Agerbo. 

Svend Erling Pallesen. 

 

1962 

 

17. april 1962: Bestyrelsesmøde. 

Slagter Jensen erstatter Sv.E. Pallesen i bestyrelsen. 

Formanden redegjorde for sagen vedrørende en evt. ændring af fisketrappen ved Karlsgårdeværket til 

overfaldsvand.  

Der er kommet en ny lov om oprensning af vandløbene. Denne overgår fremover til det offentlige. 

 

? maj 1962: Bestyrelsesmøde. 

Man vedtog at købe en ny motor til elektrofiskeri. 

14. august 1962: Bestyrelsesmøde. 

"Til Etablering af den paatænkte Laksefond nedsættes et 3-Mands-Udvalg bestaaende af Formand, Henry 

Christensen, Sekretær, E.Bunde Jørgensen og Jørgen Vind Jensen". 

11. december 1962: Generalforsamling. 

Mødt ca. 60 medlemmer. 



Under evt.: "Carl Viggo Knudsen og Hans Hovedskou ønskede flere Broer vestpaa, og Frisør Lorentzen 

ønskede et Hus derude". 

"Børge Winkler ønskede lov til at fiske skaller i Fredningsmånederne, men dette afvistes". 

"Uhre-Schmidt klagede over Forureningen fra Aspgaard Mejeri, og der blev ogsaa klaget over Svineri i 

Gjellerup Bæk". Antal medlemmer i 1962: 367. 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1963 

 

8. januar 1963: Bestyrelsesmøde. 

"Ændring af Karlsgaardetrappen skal betales af os, og kan derfor ikke gennemføres". 

 

Fangst-statistik 1962: 

18% af medlemmerne (64) havde afleveret fangstrapport som viste: 6 laks, 292 havørreder, 96 bækørreder, 

377 regnbueørreder, 4 stallinger, 116 gedder, 126 aborre og ca. 300 ål. 

13. marts 1963: Møde i Ansager. 

På foranledning af formanden, Henry Christensen, afholdtes et møde af "De Samvirkende Fiskeriforeninger 

ved Varde Aas Vandløbssystem" - " Der blev fra alle sider givet Udtryk for glæde over Indbydelsen, ... men 

udover, at man gerne ville træffes igen, kom der ikke noget konkret ud af Mødet". 

27. marts 1963: Bestyrelsesmøde. 

"Oprensning af Søgaardvadgrøften overtages nu af Thorstrup Kommune, og man vil derfor søge Kontakt 

med Lodsejerne ved Stykket om en Ordning, evt. saaledes at VSF betaler et aarligt Bidrag til 

Alderdomshjemmet i Sig el. lign". 

"Man drøftede Karbolfiskene og var enige om at forfølge Sagen og andre Forureninger". 

30. april 1963: Bestyrelsesmøde. 

Nyt bestyrelsesmedlem i stedet for K.E. Agerbo (Militærtjeneste) er Murer Jes Christensen. 

6. oktober 1963: Ho Bugt. 

Bestyrelsen sejlede med motorbåd til Ho Bugt. "Der fandtes 77 Ruser, hvoraf de fleste var ulovlige, idet de 

ikke var løftet for Søndagen". 

13. november 1963: Møde om Søgrøften. 

Møde med Lodsejere ved Søgrøften.  

"Lodsejerne var velvillige men ikke meget interesserede i at faa den lille leje, som vi kunne tilbyde, men 

ønskede i stedet Pengene (Normal Leje) hensat til et Kaffebord med Underholdning for sig og Konen". 

26. november 1963: Generalforsamling. 

"Der havde været flere medlemmer (407), større Kortsalg, gode Bidrag til Laksefonden og sidst, men 

vigtigst: Gode Fangster". 

Formand: Henry Christensen. 



Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: E. Bunde Jørgensen. 

Johan G. Sørensen. 

J.H. Jensen. 

Jes Christensen. 

Kr. Iversen. 

 

1964 

 

 

 

 

17. november 1964: Generalforsamling. 

Formanden, Henry Christensen, omtalte bl.a., at der var blevet oprettet en junior-afdeling i foreningen. 

Foreningen har indkøbt nogle "Katastrofekasser", som har et indhold til benyttelse ved forurening. 

Kasserne har allerede bestået deres prøve ved forureningerne ved Ansager og Horne. 

Formand: Former, Aksel Nicolaisen.  

Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: E. Bunde Jørgensen. 

Jes Christensen. 

Kr. Iversen. 

Kr. Møller Christensen - Ølgod. 

Bent Jørgensen. 

1. december 1964: Bestyrelsesmøde. 

Der var blevet taget prøver af vandet fra Grindsted å, og derpå skrevet indberetning til Ministeriet. 

"Politimesteren i Varde paalægges at anlægge sag mod Grindstedværket". 

"Kassereren, Bunde Jørgensen, fremlagde et Forslag om at forhøje Lodsejernes leje fra 15 til 20 øre pr. 

meter for 1965 -67, samt Indføre en mindsteleje paa kr. 20,- + et Fiskekort til de Lodsejere, som ønskede 

det". 

"Angaaende Hængebroen enedes man om, i stedet for at lappe paa den tærede og knækkede Trinbro,  

at lade en ny bro lave af sværere Jern, og lade den galvanisere, saa Maling herefter kun skulle være 

nødvendig paa søjlerne". 

 

1965 

 



2. februar 1965: Varde aa - Sammenslutning: Møde på Ansager Hotel. 

8 foreninger mødt op, og det store samtaleemne var naturligvis forureningen, først og fremmest fra 

Grindstedværket. 

9. november 1965: Bestyrelsesmøde. 

Der er blevet vedtaget et nyt og større fredningsbælte ved Varde å's udløb i Ho Bugt, og 

Fritidsfiskerforeningen Varde Å og Ho Bugt og VSF skal dele om udgifterne til afmærkningspæle (Baaker). -  

"Rusefiskerne skylder 288 kr. for andel i Baaker ved ny Fredningsbælte, men har ingen Penge i Kassen. - Vi 

afventer"! 

 

23. november 1965: Generalforsamling.  

Udover bestyrelsen var kun fremmødt 6 medlemmer! Hvilket muligvis kunne forklares ved "den stærke 

Propaganda med Forureningen fra Grindsted." 

Formand: Aksel Nicolaisen. 

Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: E. Bunde Jørgensen. 

Kr. Iversen. 

Kr. Møller Christensen. 

Bent Jørgensen. 

Aage Lund. 

 

1966 

 

29. marts 1966: Bestyrelsesmøde. 

Man drøftede bl.a. "Regulering af Skærbæk til Linding Aa". 

9. november 1966: Bestyrelsesmøde. 

"Man drøftede en evt. leje af Fiskeri i Linding Aa uden at træffe afgørelse". 

23. november 1966: Generalforsamling. 

Der blev opfordret til fortsat ikke at forsømme kampen mod forureninger. "Børge Winkler paatalte det 

overhaandtagende Nedfiskeri ved Kysten". 

Formand: Aksel Nicolaisen. 

Næstformand: C.V. Hovedskou. ("Knøw") 

Kasserer: Bent Jørgensen. 

Kr. Iversen. 

Kr. Møller Christensen. 

Aage Lund. 

Villy Harring. 

 



1967 

 

23. november 1967: Generalforsamling. 

Man drøftede atter engang det "overhåndtagende nedfiskeri ved kysten".  

Formand: Kr. Møller Kristensen. - Ølgod. 

Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: Bent Jørgensen. 

Aage Lund. 

Villy Harring. 

Jens Chr. Nielsen. 

Harry Jørgensen. 

5. december 1967: Bestyrelsesmøde. 

"Det vedtoges at foreningen delvis skulle dække kørselsudgifter i forbindelse med el-fiskeri og 

forureningsundersøgelser". 

 

1968 

 

4. januar 1968: Bestyrelsesmøde. 

"Der bevilgedes en skrivemaskine til sekretæren". (Harry Jørgensen). 

27. januar 1968: Bestyrelsesmøde. 

VSF har lejet fiskeretten i Linding å. Kun medlemmer kan fiske i Linding å og kun mod køb af et tillægskort 

til 25 kr. Fiskeri kun i tiden 1. maj til 31. okt.  

Mindstemål på bækørreder - 25 cm.  

Kun fiskeri med flue og spinner. 

 

? november 1968: Bestyrelsesmøde. 

"Jørgensen, Vagtborg, ønskede, at der blev opsat en kasse, hvori besøgende betalte 50 øre pr. parkering 

eller 5 kr. pr. år. De indkomne penge bruges til anlæg ved grunden". 

18. november 1968: Generalforsamling. 

"Man vedtog en resolution til Varde byråd vedr. regulering af åen fra Ny-bro til Kalkovnen." 

Formand: Kr. Møller Kristensen. 

Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: Bent Jørgensen. 

Aage Lund. 

Jens Chr. Nielsen. 

Harry Jørgensen. 

Kaj Lykke Olesen. 



 

1969 

 

1. september 1969: Bestyrelsesmøde. 

"Der er udstedt forbud mod anvendelse af DDT til sprøjtning". 

"Der har været ønsker fremme om udsætning af fangstmodne fisk i Varde å".  

"Grindsted S.F. har haft 25 års jubilæum, hvortil VSF gav en dirigentklokke". 

 

17. november 1969: Generalforsamling. 

Børge Winckler tildeles foreningens vandrefisk for arbejde med den nye hængebro. 

Formand: K. Møller Kristensen. 

Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: Bent Jørgensen. 

Kaj Lykke Olesen. 

Villy Jacobsen. 

Aksel Sørensen. 

Holger Thomsen. 

3. december 1965 Bestyrelsesmøde 

"Ny kontrakt med Sydvestjydsk Sportsfiskerforening ang. Karlsgårde sø med tilløbskanaler blev 

underskrevet". 

 

1970 

 

4. februar 1970: Bestyrelsesmøde. 

"Bestyrelsen vedtog, at der tages 5 kr. fra hver solgt årskort, Linding å-kort dog undtaget, til dækning af 

formandens og kassererens udgifter i deres arbejde for foreningen". 

30. november 1970: Generalforsamling. 

To seniorer, H. Jessen Lund og V. Jacobsen, har været på forureningskursus ved Tange-værket. 

Formand: K. Møller Kristensen. 

Næstformand: C.V. Hovedskou. 

Kasserer: Politiaccessor Hans Jessen Lund. 

Bent Jørgensen. 

Villy Jacobsen. 

Aksel Sørensen. 

Jørgen Miller Hansen. 



 

1971 

 

20. februar 1971: Møde i kreds 4. 

Under generalforsamlingen i kreds 4, under Danmarks Sportsfiskerforbund, blev J. Miller Hansen fra VSF's 

bestyrelse valgt som kredsrepræsentant i hovedforbundet. 

3. marts 1971: Bestyrelsesmøde. 

Man besluttede at protestere mod et kunstigt søanlæg i Grindsted. 

2. april 1971: "Ekstraordinær" Bestyrelsesmøde. 

"Bestyrelsesmødet var foranlediget af en meddelelse fra Fiskeriministeriet om, at fisk fanget i Varde å's 

vandløbssystem, bortset fra Linding å, er så stærkt inficerede med kviksølvforbindelser, at de af 

sundhedsmyndighederne er erklæret for sundhedsfarlige at spise". 

2. juni 1971: Bestyrelsesmøde. 

"Det blev besluttet at VSF skal investere penge i et "put and take" fiskeri ved Adsbøl sø i Strellev". 

23. november 1971: Generalforsamling. 

Igennem et stykke tid har VSF og Grindsted Sportsfiskerforening udarbejdet en samarbejdsaftale, som blev 

enstemmigt vedtaget af medlemmerne. 

Det blev også vedtaget at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 mand. 

Formand: Villy Jacobsen. 

Næstformand: K. Møller Kristensen. 

Kasserer: H. Jessen Lund. 

C.V. Hovedskou. 

J. Miller Hansen. 

 

1972 

 

29. februar 1972: Bestyrelsesmøde. 

"Det vedtoges at Villy og Miller skulle se på olieforureningen i Gunnerup bæk (Linding å) ved Horne, samt 

kartoffelfabrikkens forurening. (Skovlund)". 

3. maj 1972: Bestyrelsesmøde. 

Efter et møde med bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund om en erstatning mod Grindstedværket, "synes 

udfaldet af mødet at være en smule negativt, idet en forventet opbakning fra forbundet tilsyneladende 

udeblev. Det besluttes at VSF "kører sit eget løb". 

28. november 1972: Generalforsamling. 

Formanden, Villy Jacobsen, måtte konstatere, nok pga. den megen forurening, at, "den forløbne sæson har 



været foreningens hidtil dårligste". 

Også under Evt. blev kviksølvforureningen drøftet, men "Det mundede ud i stor interesse for VSF's fortsatte 

beståen".  

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1973 

 

28. november 1973: Generalforsamling. 

"Knøw" ønskede ikke at fortsætte med bestyrelsesarbejdet, og han fik megen tak af forsamlingen, således 

enedes man om, at udnævne ham til æresmedlem. 

Formand: Villy Jacobsen. 

Kasserer: H. Jessen Lund. 

Møller Kristensen. 

J. Miller Hansen. 

Jørgen S. Stougaard. 

 

1974 

 

2. oktober 1974: Bestyrelsesmøde. 

"Der er, som omtalt i dagspressen, opnået forlig med Grindstedværket, således at vi modtager kr. 100.000 

på nærmere fastsatte vilkår". 

27. november 1974: Generalforsamling. 

Formanden konstaterede, at der igen er en "voksende interesse for foreningen, som havde givet sig udslag i 

en stigning på 80 medlemmer til i alt 298". 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1975 

 

10. september 1975: Bestyrelsesmøde. 

Jørgen Stougård er flyttet og Henry Andersen indtræder i bestyrelsen. Ved Holme å-fredningen har VSF 

modtaget 500 kr. i erstatning for foreningens parceller. 

26. november 1975: Generalforsamling. 

"Mange mente, at det var omsonst at udsætte fisk, de går lige ud i nedgarnene". Kviksølvforureningen blev 

igen drøftet. Ligeledes grødeskæringen". 



Juniorafdelingen udtrykte sin berettigede harme over manglende kontakt med seniorerne". 

(Juniorafdelingen = 128 medlemmer! , VSF i alt = 462 medlemmer). 

Formand: Villy Jacobsen. 

Næstformand: Henry Andersen. 

Kasserer: H. Jessen Lund.  

J. Miller Hansen.  

Henning Juelsen. 

 

1976 

 

4. februar 1976: Bestyrelsesmøde. 

Bestyrelsen har været inde og se Grindstedværket. Værket beder VSF hjælpe med el-fiskeri, for at analysere 

fiskene for kviksølv. 

24. november 1976: Generalforsamling. 

"Foreningen har nu passeret 500 medlemmer".  

"Udsætningerne har i 1976 været større end nogensinde, og den "fysiske" forurening stærkt aftagende". 

"Foreningen har skrevet til Ribe amt angående den tiltagende speedbådssejlads".  

"Samarbejdet med GSF virker nu særdeles hensigtsmæssigt". 

Formand: Villy Jacobsen. 

Kasserer: Henning Juelsen. 

H. Jessen Lund. 

Henry Andersen. 

Jens Snitgaard Madsen. 

 

1977 

 

9. marts 1977: Bestyrelsesmøde.  

Der er fuld enighed om ikke at indføre et indskud for medlemskab af VSF.  

Laksefonden har for første gang kunnet betale for lakseudsætninger, 1500 stk. 2 års ved Tarphagebroen - 

desværre alle uden mærker. 

30. november 1977: Generalforsamling. 

Der er problemer med grødeskæring, motorbådssejlads og rusefiskeriet, hvilket gav anledning til en livlig 

debat.  

Formand: H. Jessen Lund. 

Kasserer: Henning Juelsen. 

Henry Andersen. 



Jens Snitgaard Madsen. 

Peter Schmidt. 

 

1978 

 

8. marts 1978: Bestyrelsesmøde. 

Der blev indgivet en politianmeldelse mod en olieforurening af Varde å. 

VSF har fået ophævet rusefiskernes dispensation om hævning af ruserne om søndagen. 

Der har været afholdt møde med Varde Sejlklub, og der var enighed om fælles sag mod drivende grøde 

efter grødeskæring, om muligt en begrænsning af rusefiskeriet og en begrænsning af motorbådssejlads øst 

for Varde by. 

29. november 1978: Generalforsamling. 

Endnu engang påpegede juniorafdelingen, ved formand Jens Pedersen, en manglende kommunikation fra 

seniorafdelingen.  

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1979 

 

7. februar 1979: Bestyrelsesmøde. 

En kviksølvsforureningsrapport viser, at laks og havørred var langt under grænsen for indhold af kviksølv, 

hvilket får bestyrelsen til at ansøge om ophævelse af omsætningsforbuddet. 

Bestyrelsen diskuterede en evt. mulighed for at erhverve fiskeret fra Ansager stemmeværk til Grindsted. 

28. november 1979: Generalforsamling. 

Tillægsregulativ for Varde å angående motorbådssejlads . Det er nu forbudt at sejle med motor øst for 

jernbanebroen, dog gives der dispensation for visse lodsejere. 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1980 

 

6. februar 1980: Bestyrelsesmøde. 

"Når forholdene taler derfor, vil foreningen opfordre "De gode lodsejere" til at tinglyse fiskeretten til VSF". 

Ministeriet har i år givet tilskud på 6.700 kr. til udsætninger. 



5. november 1980: Bestyrelsesmøde. 

Man drøftede bl.a. Karlsgårdefisketrappen "Om dens anvendelighed og - om et elektrisk system kan lede 

fiskene til trappen". 

"Varde å - evt. tilbageførelse af visse sving til det gamle å-system". 

26. november 1980: Generalforsamling. 

Stor medlemsfremgang til 711 medlemmer.  

Flere medlemmer mente, VSF skulle protestere mod evt. oprettelse af en Varde Engpark. 

"Der blev debatteret kraftigt om alt muligt". 

Formand: H. Jessen Lund. 

Kasserer: Henning Juelsen. 

Jens S. Madsen. 

Peter Schmidt. 

Kim Pedersen. 

 

1981 

 

5. februar 1981: Bestyrelsesmøde. 

Juniorerne foreslår køb af "den gamle spejderhytte i præstehaven". Bestyrelsen er enige og bevilger 6.500 

kr. til formålet.  

Kim Pedersen har udarbejdet et forslag til VSF's klækkehus. 

8. april 1981: Bestyrelsesmøde. 

Varde kommune har vederlagsfrit stillet en gammel staldbygning til rådighed for klækkeri, dog skal el-afgift 

betales.  

På et møde i Skovlund er Mølby-Eg Fiskeriforening dannet. 

6. oktober 1981: Bestyrelsesmøde. 

Der har været lavet et forsøg med at lade 160 stk. 2 års ørreder komme gennem turbinerne ved 

Karlsgårdeværket. Der blev i net nedenfor fanget 2 døde og 2 levende, endvidere mange døde ål. 

"Der er set 2 havørreder i fisketrappen ved Karlsgårde (opsat fiskefælde) - trappen virker så 

tilsyneladende". 

25. november 1981: Generalforsamling. 

Der var debat om VSF's medlemskab af Danmarks Sportsfiskerforbund og samarbejdet med Grindsted 

Sportsfiskerforening.  

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt der ønskes ændringer til dette. 

Genvalg til bestyrelsen. 

 

1982 



 

1. december 1982: Generalforsamling. 

Der er i 1982 blevet udsat fisk for 60.900 kr. Klækkeriet har givet ca. 41.000 stk. yngel. 

Varde Engpark er en realitet, men VSF har beholdt fiskeretten, og hegnet er flyttet 12 m. fra åen. 

Foreningen har mistet elfiskeudstyr for 7.000 kr. - da en båd sank ude vestpå under dramatiske 

omstændigheder. 

Formand: H. Jessen Lund. 

Kasserer: Kurt Lauridsen. 

Jens S. Madsen. 

Peter Schmidt. 

Kim Pedersen. 

 

1983 

 

4. januar 1983: Bestyrelsesmøde.  

36 lodsejere "ude vestpå" har opsagt fiskelejen med VSF, da foreningen ikke vil være med til at genindføre 

dispensationen for fiskeri med ruser om søndagen. 

23. november 1983: Generalforsamling. 

Totalfredning af Stalling i VSF's vande.  

Generalforsamlingen flyttes fremover til januar måned. 

Formand: Jens Snitgaard Madsen. 

Kasserer: Henning Juelsen. (For 1 år!) 

Frans Bilde Kjeldsen - "Kassereraspirant".) 

Hans Jessen Lund. 

Karsten Rosendal. 

Jan Porsgaard. 

6. december 1983: Bestyrelsesmøde. 

Efter et forslag fra Bent Jørgensen blev man enige om, at H.J. Lund og H. Juelsen udarbejder en skrivelse 

angående samarbejdet med Grindsted Sportsfiskerforening. Skrivelsen fremlægges til diskussion på næste 

generalforsamling.  

H.J. Lund laver også udkast til nye love. 

 

1984 

 

6. marts 1984: Bestyrelsesmøde. 

En gruppe af seniormedlemmer har rejst diverse spørgsmål om bl.a. ejerforhold, brugsret og vedligehold af 



den hytte, som blev købt af spejderne, og som står i præstens baghave. 

Bestyrelsen fastslår, at juniorafdelingen fortrinsvis kan benytte hytten, men at i øvrigt alle VSF's 

medlemmer kan benytte den. - Således vil bestyrelsen fremover afholde sine møder i hytten.  

Henning Juelsen foreslog, at bestyrelsen fremover igen udvides til 7 personer, hvilket blev vedtaget. 

8. maj 1984: Bestyrelsesmøde. 

Afholdtes i hytten. 

Skrivelse til Varde kommune, med anmodning om VSF's deltagelse i udarbejdelse af nye regulativer for alle 

mindre vandløb, blev vedtaget og sendt. 

26. juni 1984: Bestyrelsesmøde. 

Der var blevet anmeldt en del nedgarn ved Blåvand for ulovligt fiskeri. 

4. september 1984: Bestyrelsesmøde. 

Varde kommune har svaret positivt på henvendelsen om VSF's medvirken ved regulativudarbejdelsen. 

2. oktober 1984: Bestyrelsesmøde. 

Man vedtog at bede Børge Christensen, DSF, om hjælp i en protest mod en tilladelse til Grindsted Værket 

(Produkts) om udledning af sulfo i Grindsted å. 

 

1985 

 

 

8. januar 1985: Bestyrelsesmøde. 

Man enedes om, at lade Varde Lokalhistoriske Arkiv opbevare diverse af foreningens materialer så som de 

gamle forhandlingsprotokoller m.m. 

9. januar 1985: Generalforsamling. 

Mødt 70 medlemmer. 

Foreningen har i 1984 været på 784 medlemmer. 

Der ydes nu intet statstilskud til udsætningerne. 

Nye love vedtaget. 

Hans Jessen Lund udnævnt til æresmedlem for sit lange virke. 

Formand: J. Snitgaard Madsen. 

Kasserer: Frants Bilde Kjeldsen. 

Karsten Rosendal.  

Jan Porsgaard.  

Frede Petersen.  

Johannes Bähr. 

Flemming Skovdal. 



5. juni 1985: Bestyrelsesmøde. 

Grindsted S.F. og VSF er enige om, at indføre indskud for nye medlemmer.  

Nye oversigtskort under udarbejdelse.  

Karsten Rosendal har lavet et oplæg om en Varde Å Sammenslutning. 

I anledning af forestående lodsejerudbetaling enedes bestyrelsen om, at uddele forskellige å-strækninger 

mellem sig, og få bragt alle forhold ajour. 

Karsten Rosendal har sammensat et medlemsbrev, der udsendes til foreningens medlemmer sammen med 

foreningens nytrykte love. 

14. august 1985: Bestyrelsesmøde. 

Ejeren af Vester Nebel sø vil ikke betale for en pligtudsætning i Alslev å. Formanden, J.S. Madsen, arbejder 

videre med sagen og evt. ligefrem går til retten!  

Ferskvandsfiskerilaboratoriet har undersøgt hele å systemet, og der ventes en ny udsætningsplan fra 1986. 

5. november 1985: Bestyrelsesmøde. 

Frede Petersen har skaffet elfisketilladelser til næsten hele Kybæk.  

Bestyrelsen mener ikke, at der er noget at forhandle med rusefiskerne om - foranlediget af skriveri i 

Ugeavisen, dels artikel om VSF og dels et brev fra rusefiskerne. 

 

1986 

 

7. januar 1986: Bestyrelsesmøde. 

Det vedtages, at sende en protestskrivelse angående rusefiskeriet til folketingsmedlemmer bosiddende i 

Ribe amt. 

22. januar 1986: Generalforsamling. 

Foreningen fylder 60 år den 9. juni og der påtænkes afholdt et mindre arrangement i denne forbindelse. 

Svend Erling Hovedskou har været medlem af Varde Sportsfiskerforening i alle 60 år, og "Snelle" udnævnes 

til æresmedlem.  

Genvalg til bestyrelsen. 

9. juni 1986: 60 års Jubilæum. 

Foreningens 60 års fødselsdag blev afholdt som en udstilling ved foreningens klækkeri og i den ved siden af 

liggende lade. 

Der blev serveret håndmadder og øl/vand. Ca. 150 gæster, deraf ca. 10 lodsejere. 

20. august 1986: Bestyrelsesmøde. 

Foreningen sender en del materiale til Varde kommune, hvori der opfordres til en mere skånsom 

vedligeholdelse af de mindre vandløb. 

25. oktober 1986: Bestyrelsesmøde. 

Varde kommune har svaret, at de er "velvillig indstillet" ang. skånsom vedligeholdelse. 



Ølgod kommune vil ombygge styrt til stryg i Kybæk. VSF skriver en anbefaling af projektet. 

Det vedtages, at Karsten og Frede endnu engang skal prøve at skrive til fiskeriministeren ang. rusefiskeriet. 

 

1987 

 

21. januar 1987: Generalforsamling. 

Foreningen har købt 40.000 stk. lakseæg fra Norge. 

Ribe amt har udarbejdet en plan for alle amtets vandløb, en såkaldt recipientkvalitetsplan, denne er i 

øjeblikket ude til høring. Bestyrelsen vil Indsende en samlet indsigelse og kommentar omkring februar. 

En ny bekendtgørelse forbyder alt nedgarnsfiskeri i Vadehavet fra Blåvand fyr til grænsen. 

"Det forventes at folketinget snart vedtager obligatorisk fisketegn". 

Genvalg til bestyrelsen. 

2. juni 1987: Bestyrelsesmøde. 

Ved retten i Esbjerg er der den 1. juni afsagt dom i sagen om betaling for en pligtudsætning i Alslev å af 

ejeren af Nr. Nebel sø. Dommen frifandt ejeren, da kendelsen ikke var tinglyst på ejendommen. 

Der afgives bestilling på 1000 stofmærker og 500 emaljerede nåle med foreningens logo. 

11. august 1987: Bestyrelsesmøde. 

Der skal af Ribe amt etableres en fisketrappe ved Ansager stemmeværk. Det giver anledning til et ønske om 

at leje fiskevand ved GI. Varde å. 

Bestyrelsen diskuterer en evt. tilbagelægning af GI.Varde å og selve Varde å i de gamle sving. 

19. november 1987: Bestyrelsesmøde. 

Det forlyder, at fiskeriministeren påtænker at lempe forbuddet mod nedgarnsfiskeri på vestsiden af 

vadehavsøerne og langs stranden fra Blåvand til Skallingen. - Bestyrelsen endes om, at Karsten udfærdiger 

en skrivelse til diverse politikere med argumenter mod en sådan lempelse. 

14. december 1987: Bestyrelsesmøde. 

"Varde Å Sammenslutningen lader vi hvile, da vi ikke kan blive enige om formålsparagraffen". 

 

1988 

 

20. januar 1988: Generalforsamling. 

Fiskeudsætningerne er i år næsten helt blevet betalt af staten. 

Klækkeriet er af Varde kommune blevet pålagt kun at måtte bruge 2.800 m3 vand pr. år. 

Foreningen har i år udsat for 10.000 kr. 3 års bækørreder i Varde å, hvilket affødte en del debat. 

"Pr. 1./1. 89 ophører det fælles dagkortsalg med Grindsted Sportsfiskerforening". 

"Forslag fra Frede Petersen om fredning af strækningen ovenstrøms omfartsvejen i perioden 1. oktober til 



15. januar, blev vedtaget". 

48% af medlemmerne havde indsendt fangststatistikkort. 

"Afslutningsvis må vi håbe, at fiskeriministeren må komme til fornuft angående nedgarn samt at 

resultaterne i 1988 må blive lige så gode som i 1987". 

Formand: Jens Snitgaard Madsen. 

Kasserer: Frants Bilde Kjeldsen. 

Karsten Rosendal. 

Jan Porsgaard. 

Frede Petersen. 

Flemming Skovdal. 

Henning Clausen. 

7. april 1988: Bestyrelsesmøde. 

Ny bekendtgørelse. - Nedgarn tillades på bl.a. Skallingen helt ind på stranden! 

5. maj 1988: Bestyrelsesmøde. 

Den nye præst skal have bygget ny konfirmandstue, hvorfor han og menighedsrådet ikke mener, der er 

plads til VSF's hytte, der jo ligger i præstens baghave. Hytten skal fjernes inden 1. august. 

11. august 1988: Bestyrelsesmøde. 

Ved hjælp af en stor kran er foreningens hytte blevet løftet om bag ved præstens have på Stålværkets 

gamle p-plads kaldet Krogen. 

Varde kommune har givet lov til placeringen i min. 10 år. 

Bestyrelsen fremsender et brev, til bl.a. fiskeriministeren, underskrevet formanden, som atter engang 

belyser og kritiserer ruse- og nedgarnsfiskeriet. 

 

1989 

 

19. januar 1989: Bestyrelsesmøde. 

Formanden har været til et møde på Karlsgårdeværket om forholdene omkring værket. Det blev oplyst på 

mødet, at søen ikke ville blive tømt igen. - Den ujævne drift vil blive mindsket "mest muligt". - Esbjerg 

kommune ønsker en fortsat drift af værket. 

24. januar 1989: Generalforsamling. 

Foreningen har haft en stand ved udstillingen: "Fritid 88". 

"Foreningens henvendelser til amtet angående retablering af Varde å er blevet besvaret med, at amtet ikke 

for øjeblikket har et to-cifret millionbeløb hertil". 

Varde kommune har nedsat et regulativudvalg, hvori VSF er repræsenteret. Frisvad bæk er det første 

regulativ man arbejder med. 

"Foreningen er blevet deltager i et laksesamarbejde langs Vestkysten". 

Et forslag fra bestyrelsen om at ændre ved ordlyden i "Laksefonden" blev vedtaget. 

Formand: Jens Snitgaard Madsen. 



Kasserer: Frants Bilde Kjeldsen. 

Karsten Rosendal. 

Jan Porsgaard. 

Flemming Skovdal. 

Henning Clausen. 

Preben Jensen. 

5. februar 1989: Bestyrelsesmøde. 

"Fiskeriforeningen for Varde Å og Ho Bugt har ansøgt fiskeriministeriet om dispensation fra at hæve 

ruserne i weekenderne. Udtalelse fra Danmarks Sportsfisker Forbund (DSF) ønskes og forelægges os via 

amtskredsen. Jens og Jan udarbejder svar". 

Frants trækker sig ud af amtskredsbestyrelsen, da han også er bestyrelsesmedlem i Danmarks 

Sportsfiskerforbund. 

Foreningen er opfordret til at lave en udstilling og skrive nogle tekster til en naturavis i "Fårup 

Sommerland" i Varde. 

2. marts 1989: Bestyrelsesmøde. 

Flemming har efterhånden fået udlagt temmelig mange broer langs Varde å. 

24. maj 1989: Ekstraordinær Generalforsamling. 

Ifølge lovene skulle ændringen i ordlyden i Laksefonden vedtages på to generalforsamlinger. "De nye 

vedtægter for laksefonden blev vedtaget med alle 13 fremmødte stemmer". 

Under evt. diskuterede man heftigt om "tvungen abonnement på bladet "Sportsfiskeren". 

8. juni 1989: Bestyrelsesmøde. 

Den længe ventede fisketrappe ved Ansager skulle nu være opsat. Der er dog stadig ikke opsat trappe ved 

Hostrup - GI. Holme å. 

"11. maj 1989 har der været afholdt et møde på Fiskerimuseet med fritidsfiskerne. Der er nedsat et 

samarbejdsudvalg, hvor foreningen deltager". 

"Jan har søgt fiskeriministeriet om tilladelse til udsætning af stallinger. Tilladelsen er givet og stallingerne er 

udsat". (2.700 stk. i Linding å). 

16. august 1989: Bestyrelsesmøde. 

"Rusefiskerne har ikke fået lov at lade ruserne stå i weekenderne". 

8. november 1989: Bestyrelsesmøde. 

"Samarbejdsmøderne" med fritidsfiskerne er brudt sammen. 

 

1990 

 

23. januar 1990: Generalforsamling. 

Foreningen har søgt flere forskellige steder om penge til en mærket udsætning, således at Ansager-

trappens effektivitet kunne blive undersøgt, men desværre med negativt resultat. 



Det blev enstemmigt vedtaget, at frede Linding å frem til 1. marts. 

Ligeledes blev det vedtaget at et medlems børn under 12 år må fiske med orm i Linding å, når det ledsages 

af medlemmet. 

Formand: Jan Porsgaard.  

Kasserer: Frants B. Kjeldsen. 

Flemming Skovdal. 

Henning Clausen. 

Preben Jensen. 

Niels Schmidt. 

Steen Thomsen. 

29. Januar 1990: Bestyrelsesmøde. 

På. Grindsted Sportsfiskerforenings generalforsamling vedtog man, at ophæve det fælles fiskekort de to 

foreninger ellers har haft siden 1972. 

28. februar 1990:  Ribe amt vil etablere et okkerrensningsanlæg ved Orten bæk, nord for Orten. 

21. marts 1990: Bestyrelsesmøde. 

Der er blevet trykt ny "kortbog" omhandlende en beskrivelse af foreningens fiskevand m.m. 

Staten støtter i år udsætningerne i overensstemmelse med udsætningsplanen med "krone til krone". 

14. maj 1990: Bestyrelsesmøde.  

Der har været afholdt et indledende møde på Ansager hotel om en Varde Å Sammenslutning. Mødet havde 

stor opbakning og var særdeles positivt. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skal arbejde videre med 

ideen. 

Foreningen har indkøbt ny elfiskemotor m.m. og har søgt og fået 50% af udgifterne fra "Fonden til fiskeriets 

fremme". 

20. juni 1990: Bestyrelsesmøde. 

Der er meldt om fine fangster fra åen, således fisk på. 6,2 kg., 5,6 kg., 5,7 kg. og ikke mindst Fogh Schmidt's 

Varde å rekord - en havørred på hele 9,2 kg. og 86 cm. lang. 

Foreningen har sendt et brev til forskellige instanser med en protest imod en evt. tømning af Karlsgårde sø. 

Vi har fået en dispensation til at bruge bådmotor ved elfiskeri ovenfor byen. 

En af VSF's medlemmer er på oprørende vis blevet overfaldet og slået af en vanvittig lodsejer. 

Foreningen har med naboens tilladelse sat et skilt op ved skellet. 

Begge foreningens hytter, ved Vagtborg og på Krogen, er blevet "fikset op" og malet. 

27. august 1990: Bestyrelsesmøde. 

"VSF's brev mod en tømning af Karlsgårde sø har, om ikke forhindret, så udsat den på ubestemt tid". 

25. oktober 1990: Bestyrelsesmøde. 

Arbejdsgruppen vedrørende oprettelsen af en Varde Å Sammenslutning har holdt sit formentlig sidste 

møde. Der indkaldes til stiftende generalforsamling den 12. marts 1991. 

Hængebroen trænger til reparation, og foreningen har modtaget et tilskud til dette fra amtet, da naturstien 

også benytter broen. 



 

1991 

 

17. januar 1991: Bestyrelsesmøde. 

John Theil Pedersen har med hjælp fra foreningen lavet en meget fin videofilm om Varde å og Varde 

Sportsfiskerforening. Det blev vedtaget ikke at vise den på kommende generalforsamling, men derimod 

indbyde til filmaften i nær fremtid. 

Efter samarbejde mellem Varde Sportsfiskerforening, Varde Sejlklub og Varde kommune, er der blevet 

enighed om at Varde Sportsfiskerforening administrerer fiskeriet på de arealer, Varde kommune måtte eje 

grænsende ned til vandløb i Varde kommune. Der blev ligeledes enighed om, at "Fiskeri med stang og snøre 

mellem broen ved Sommerlandet og bådophalerpladsen er frit for byens borgere". 

Flemming Skovdal har fået ophævet den sidste rest af græsfredning ved Linding Å. 

Det blev vedtaget at flytte særfredningen fra Omfartsvejen op til Rahbeks Bro, og udvide fredningen til at 

gælde fra 1. oktober til 1. marts. 

Formand: Jan Porsgaard.  

Kasserer: Frants B. Kjeldsen. 

Henning Clausen. 

Preben Jensen. 

Niels Schmidt. 

Steen Thomsen. 

Hans Jørgen Jepsen. 

 

 


