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Referent: Per Hjorth Lorenzen, Varde Sportsfiskerforening Dette endelige referat er bearbejdet og
godkendt af bestyrelse ved bestyrelsesmødet den 7. marts 2013
1. Valg af dirigent
Erik Nielsen blev valgt
2. Formandens beretning
Formandens beretning blev aflagt af Tommy Lykke Hansen (Skriftlig beretning er fremsendt til bestyrelsen og
findes på foreningens hjemmeside)

Beretning 2012
I 2012 kom der nye regler for fiskeriet i Varde Å. Reglerne b et yde r bl.a., at man skal fiske
med kroge uden mod hager samt at der skal benyttes cir kel kroge til agnfiskeri. Fisketiden
blev begrænset med 14 dage i starten af sæsonen. Fiskekvoten på laks blev delt i to, så der
skal skelnes mellem fi sk over 75 cm. og fisk un der 75 cm.
Dette havde vores medlemstal i kke godt af . Den gi k ned med ca. 300 medlemmer med de
økonomiske føl ger, det nu har.

Men hvordan blev sæsonen så?
Der var god plads ved åen, kom man til en parkeringsplads med mer e end 3 biler fandt
man blot en ande n plads, hvor der var bedre plads. Dette gav også mi ndre belastning på
vores fiskevand. Derudover var det en af de bedste sæsoner i mands minde. Hvert
medlem fangede 1,6 fi sk i snit mod 0,6 i 2011 og det taget i betragt ning, at der var
mi ndre fisketr yk på vores fiskevand. Så alt i alt en god sæson angående fangster. Der er
i 2012 fanget 451 laks. Heraf er genudsat 318. Der er i 2012 fanget 248 havørreder.
Heraf er genudsat 93.

Der kom nye indbyggere langs Varde å i 2012, nemli g bæveren, som tilsyneladende h ar
slået sig ned oppe oven for Hovbor g i Holme å. Her gnaver de løs i pil og bir k og
derved holder de disse træarter i skak, så de ikke breder sig alt for voldsom. Udover
bæver er der begyndt at komme en del flere kvæg langs Varde å. Kvæget af græsser

engene, hvor de spiser græs og så nye skud af pil, så på den måde kan man kalde dem
de nye "Entreprenører " langs åen
Vore egne " Entreprenører" Praktisk udval g har i 2012
Udlagt broer.
Vedligeholdt P -pladser.
Studset lidt i træerne l angs åen.
Opsat skilte
Med mere
Udsætninger
Der er udsat 127.500 havørreder i Varde å system i 2012. Der er udsat 74.400 laks og
ikke mindst 90.000 Ål . Udsætningerne er sket ved at fiskene er blevet sej let ud og i kke
sat ud et sted, men over hele åen. Yngel er derimod er udsat så høj t oppe i vandsystemet
som muli gt. Hvor de så siden hen vil tr ække længere ned i systemet .
Varde å har i 2012 var udsat for ekstrem meget vand, der var ca. 2 måneder hvor
vandstanden var ca. 1,5 m over nor malen. Dette medførte også at vandplej e udval get
havde meget svære forhold at arbej de under. Der blev i kke lagt grus ud i 2012 grundet
de vandf yldte enge.
Dog skal der si ges at der ligger 270 m 3 oppe ved Ansager og venter på tørrere tider.
Gyde banker blev dog revet om i kke andet med stort besvær, de fri vill i ge stod i vand til
op over li vet. Men alligevel l ykkedes det dem at ri ve de fleste gyde banker i gennem i
Snorupbæk, Skærbæk, Frisvadmøllebæk, Hallumvadbæk, Ounbølbæk, Gellerupbæk,
Bybækken, Hest kærbæk, Lerbæk, K ybæk og Gunderup bæk Derudover har man brugt
tiden på at finde nye proj ekter til gennemfør sel fremadrettet i samarbej de med DTU
Aqva og Varde kommune. Desuden har man brugt en del tid på at studere de nye
vandplaner for at se hvil ke muli gheder det får for gyde banker, når alle stem og
rørlægninger f orsvinder. Og her venter et st ort stykke arbej de.

DTU Aqua lavede PIT - mær keundersøgelse. Mærkning foregår på den måde, at man
skyder et mær ke ind under huden på laksen. Man mær kede omkring 140 laks. Øvelsen
gi k så ud på, at når vi fiskede moderfisk, så sk ulle alle fiskene skannes, for at se om de
var mær ket eller ej . Genfangsten blev så hol dt op mod total fangede fisk. Disse tal blev
så lagt i en for mel, og udfaldet blev, at DTU anslår en opgang på 1007 laks. Men man
skal have i mente, at det skete under d e ekstreme høj e vandstande,
El -fiskeriet gi k ri gti g godt Der blevet opfisket 100 laks.
Resultat 43 l. æg Der blev opfisket 61 havør reder.
Resultat 15 l. æg.
Under el -fiskeriet blev der -i kke set det antal stallinger, som tidli gere.
Der blev fisket fra samme nløbet mellem Gri nsted å og Ansager å til Karlsgårde

vær ket: Endvidere blev der fisket i Ansager å samt Linding å
Strygning af havørreder er gået rigti g godt. Fisken har i kke været i klubhusets klæggeri
i 2012 men på Krøgebro dambrug, hvor vi tidligere lev erede øj enæg til. Dette er noget
nyt vi prøver. Årsagen er at det gi ver en mindre håndtering af fiskene, og der ved
stresser dem mi ndre. Baggrunden for at vi l ige pludselig kan få lov til at sende fiskene
til Krøgebro er at veterinærzonerne er ophævet, så v i kan få lov til at have
moderfiskene gående der. Så udsætninger for 2013 er si kret.

Arrangementsudval get har i gen i 2012 leveret en masse akti viteter i klubhuset. Der
kunne nævnes mange, men her nogle enkelte:
Sæsonstart
Konkurrence: Ansager å
Varde Å dag med NaturKulturVarde
Sct. Hans
Open Air
Røge dag
Med meget mere
Overspringerne - vores j uniorafdeling - har også holdt dampen oppe. Her i gen kun
nogle enkelte udpluk af deres gøren og laden
Vildmar ksturen i 2012
Torsketur
Grej bytteaften
Fiske -Touren
10 programsatte fisket ure 3 på j uniorlederkursus
For medieudval get startede 2012 med store ambitioner. Der blev ar bej det på to
sideløbende proj ekter. Udval gets målsætning er at der sker en præcis og altid
opdateret kommuni kat ion til foreningens medlemmer og dag kort købere.

Opdatering af www.varde -sportsfiskerforeni ng.dk
Første og mi ndste proj ekt var en opdatering af hj emmesiden www.varde sportsfiskerforening.dk, hvor Medieudval get efter et evalueringsmøde va l gte at forbedre
fangstrapporten med muli ghed for uploads af billeder, sorteringsmuli gheder i
fangstrapporten mv. Desuden blev fangstt ælleren på forsiden forbedret. Varde Å
Sammenslutningen har fået egen underside, hvil ket er sket i et samarbej de mellem
Henning Haahr Pedersen fra VÅS og Thomas Bruun fra VSF. Hj emmesiden har fungeret
upåklageligt i 2013, hvor vi dog har måttet f inde os i enkelte uhensigtsmæssi gheder, da
cms - systemet Perch er et noget gammelt og simpelt system. Der har på hj emmesiden
været en god tilgang af nyheder, specielt overspringerne har været stærkt repr æsenteret.

Medieudval get føler selv, at det har st yr ket kommuni kationen, at der udmeldes flere små
nyheder i stedet for at indsatsen blev koncentreret på at lave VSF - Nyt, som j o afgi k
ved døden med udgangen af 2011. Hj emmesi den skri ger stadi g på billeder fra
arrangementer samt fangstbilleder. Trods det , at IT efterhånden er noget alle kender til,
er det ikke li gefrem fordi medieudval get bliver begavet med alt for mange billeder. Det
er specielt j uniorerne, vandplej eudval get og praktisk udval g, der er flinke til at huske
os.

Oprettelse af elektroni sk kortsalg på www.fi skekortvest.dk
Det andet proj ekt vi begyndte på, kendte vi i starten af 2012 i kke helt størrelsen på. Det
gj aldt konstruktion og programmering af hj emmesiden www.fiskekortvest.dk , hvor VSF
sammen med Grindsted Sportsfiskerforening har val gt at sæl ge års - og dagkort til
foreningernes fiskeva nde. Programmeringen og test af hj emmesiden tog omkring 80 -100
timer, hvil ket er en del, når der er tale om fr ivilligt arbej de. Efter opstarten, hvor det
første årskort til VSF blev sol gt efter få minutter kørte det stille og roli gt. Der var
enkelte, der oplevede problemer med at købe årskort på hj emmesiden. Årsagerne var
primært det der fremgår af dåbsattesten samt rene IT - problemer ved at nogle åbenbart
har computere med meget gamle internetbrowsere. Da sal get af dagkort begyndte at tage
fart oplevede vi en hel del, der indtastede for kerte mailadresser, købte flere kort med
samme navn til samme dag, og fol k der godt kunne finde ud af at købe kort, men i kke
printe dem. Alt dette gav medieudval get et travlt forår. Som foråret skred frem oplevede
vi flere af de tidligere kortsalgssteder, som meldte si g på banen til at hj ælpe med at
sælge elektroniske fiskekort. Det er en flot ydelse som mange forr etninger, bed &
breakfast samt Turistkontoret har ydet, hvil ket vi gerne vil si ge stor tak for .
Tidsforbruget til at sælge disse dagkort medf ørte, at VSF måtte opr ette enkelte
kortsal gssteder, som i gen måtte sæl ge papir -kort. Årsagen var at der si mpelthen blev
afvist dagkortkøbere ved nogle sal gssteder pga. tidspres.
Girokortet blev genoplivet
For at spare best yrelsen for administrati vt ar bej de med genoprettel se af eksisterende
medlemmer i Danmar ks Sportsfiskerforbunds elektroniske medlemsarki v val gte
bestyrelsen i efteråret at udlicitere udsendende af girokort til foreningens medlemmer. I
den forbindelse blev der udse ndt til alle medlemmer fra både 2012 og 2011 i håb om, at
VSF kan genvi nde lidt medlemmer efter den mar kante nedgang der skete fra 2011 til
2012. Girokortene blev udsendt i j anuar, og gi ver muli ghed f or bet aling via netbank og
evt. til melding til NETS (PBS ). Alle nye medlemmer samt medlemmer med bort komne

girokort skal stadi g købe årskort på www.fiskekortvest.dk. Da www.fiskekort vest.dk
kører fint er det val gt, at VSF i kke t ilslutter sig DSF s nye kortsal gshj emmeside.
Klar til sæsonen 2013
I skri vende stund revi deres www.fiskekort vest.dk , så dagkortsal get kan skydes i gang.
Salget af årskort til VSF og GSF blev skudt i gang den 15.febr uar efter en testrunde.
Hj emmesiden er kvalitetsforbedret, idet man ved dagkort nu kun skal oplyse navn og e mail. Det gør det hurti gere at købe dagkort! For at si kre os mod fej ltastninger har vi
indført, at mailadressen skal tastes to gange, hvorefter de to indtastninger verificeres.
Det venter vi os en ar bej dsbesparelse ved! Årskortene kræver stadig indtastning af alle
oplysninger, så man kan blive oprettet korrekt som medlem hos DSF og VSF.
På www.varde-sportsfiskerforening.dk arbej des der i skri vende stund på at overfl ytte alt
til et nyt CMS - progr am, hvil ket i praksis betyder en mere fremtidssikret hj emmeside med
forbedrede muli gheder for billeder, muli ghed for at efter - uploade billeder til fangs ter og
fangstrapporter ! Det betyder også en ændring af hj emmesidens layout, som vi håber der vil
blive taget godt i mod. En ny feature er , at der kommer en kvoteindi kator på forsiden, som
indikerer hvil ke zoner der er åbne og lukkede med hensyn til hj emtagn ing af laks, og i
hvil ke størrelser dette gælder. Vores annoncør, Varde Outdoor føl ger med over på den nye
skabelon, så vi fortsat har månedens tilbud.
En tak for samarbej det
Medieudval get vil ger ne takke dem, der har ofret sig og doneret nyheder, billeder og gi vet
respons på vores hj emmesider. Medieudval get bestræber si g på at indarbej de alle gode
ideer løbende, så al respons modtages gerne. Medieudval get ser frem til endnu flere
billeder i 2013, da to hus fotograferer blevet tilknyttet.
Hvad bringer 2013
Obligatorisk indrappor tering af laks, havørred, bækørred samt stalling Girokortet er vendt
tilbage
Nye vandplaner, hvor alle stem skal fj ernes og hvad det medf ølger . En af føl gerne er, at
Varde å systemet få li ge pludseli g får en masse små vandløb, der bli ver åbnet op og hvor
der er muli ghed for at etablere gyde banker og j o flere gyde banker j o større bestand af
fisk, vil der komme i åen. Dette hænger nøj e sammen. Så fremadrett et er det på med
handsken og komme ud og få etableret så mange banker som muli gt dette gælder i de små
løb, men også i hoved løbene.
Så på med handsken.

3. Fremlæggelse af regnskabet
Helge Højstrup Jensen fremlagde regnskabet og konstaterede at årets resultat var et mindre underskud. Helge
oplyste at der i 2012 var solgt 547 dagkort på zone 1.
Heino Rasmussen have et spørgsmål vedr. en lord lod, som foreningen havde fået foræret af en lodsejer, og
som ikke fremgik af balancen der blev præsenteret. Kaj Verner Lauridsen kunne oplyse at skødet endnu ikke
var tinglyst, og at værdien af jordstykket ville fremgå af regnskabet for 2013.
Heino Rasmussen ønskede endvidere at få klarhed over hvad der var sket med Ansagerkontoen. Helge
Højstrup Jensen efterlyste baggrund for brug af Ansagerkontoen. Heino Rasmussen oplyste, at kontoen er
beregnet til juniorarbejde og vandpleje.
Helge Højstrup Jensen udtrykte, at det efter hans opfattelse er uheldigt med flere konti, når det alligevel altid
skal være bestyrelsen, som bevilger midler.
Helge Højstrup Jensen orienterede om, at han løbende og hurtigst muligt vil nedbringe kontoen med de
udgifter, som foreningen har på vandpleje og juniorarbejde.
Helge Højstrup Jensen informerede til slut om kortpriserne for 2013.
Regnskabet blev herefter godkendt af generalforsamlingen
4. Laksekvoten for 2013
Som et ekstra punkt på dagsordenen havde Henning Haar Pedersen (Formand for Varde Å
Sammenslutningen) bedt om ordet, og gav en orientering om størrelsen af den tildelte laksekvote for 2013 på
120 stk. laks. Han fortalte endvidere om udviklingen i Holme å, og udtrykte håb om at der blandt andet via
ansøgning hos Velux-Fonden kunne skaffes økonomi til også at få lagt Holme Å om, i lighed med den
genopretning der er sket ved Gl. Varde Å.
På forespørgsel fra salen, informerede Henning Haar Pedersen også om udviklingen i Billund Kommune og
om forholdene i deres vandløb.
5. Indkomne forslag
Der blev behandlet 3 indkomne forslag.
Vedtægtsændring
Thomas Bruun orienterede fra bestyrelsens side om et forslag til en vedtægtsændring vedr. § 6, som gjorde
det muligt at varsle generalforsamlingen på flere måder end i den oprindelige formulering af vedtægten.
Ændringen blev vedtaget, og formuleringen er nu følgende:
§6 Generalforsamlingen
Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år inden udgangen af februar måned i den efterfølgende sæson.
Generalforsamlingen indvarsles senest 14 dage forud ved enten annoncering i ”Sportsfiskeren”, på Danmarks
Sportsfiskerforbunds hjemmeside www.sportsfiskeren.dk, på foreningens hjemmeside
www.vardesportsfiskerforening.dk, direkte til medlemmerne via e-mail, eller ved annoncering i et af de
områdedækkende nyhedsmedier.
Stiftelse af Varde Å’s Venner
Thomas Bruun gav endvidere en orientering om de af bestyrelsen fremsatte forslag om stiftelse af ”Varde
Å’s venner” samt reglerne for at blive medlem af denne støtteforening. Forslaget var baseret på et ønske fra
et forslag fremsat af Carl Ager og Poul Sig Vadsholt som blev fremsat på generalforsamlingen for 2011. Der
var lidt debat i salen, og det blev vedtaget at bestyrelsen i pausen ville votere og evt. revidere forslaget.
Forslaget blev vedtaget i sin oprindelige ordlyd, da det fra et menigt medlem blev pointeret, at man ikke må
rette i et skriftligt forslag under behandlingen. Vedtægterne for støtteforeningen fremgår af bilaget sidst i
dette referat.

Forslag fra Preben Pedersen
Preben Pedersen foreslog at foreningen skulle udskyde salget af dagkort med 14 dage fra sæsonstarten.
Begrundelserne for forslaget var følgende:
– Ved udskydelse af dagkortsalget bliver der en lille fordel ved at være helårsmedlem, samtidig med, at der
ikke bliver så hektisk en start på sæsonen. Dette risikerer vi ved at Skjern sætter prisen på dagkort så kraftigt
op, og vi risikerer at laksekvoten er opbrugt her således som Skjern i 2012.
– Efter de 14 dage fra sæsonstarten kan man så komme til at fiske på dagkort til en rimelig pris her i Varde
Sportsfiskerforening - ellers har man muligheden af at blive årsmedlem.
– Man kan ikke drive en forening baseret på dagkort, når det er helårsmedlemmer vi mangler!
Tommy Lykke Hansen oplyste at VSF’s bestyrelse ikke kunne støtte op om forslaget, idet forslaget i
indeværende år kun kunne gælde for Zone 1, da alt øvrigt vand er fællesvand med Grindsted
Sportsfiskerforening. Desuden har Varde Sportsfiskerforening altid haft en målsætning om at alt fiskevand
skulle være tilgængeligt som både medlem og køber af dagkort.
Forslaget gav anledning til en del debat i salen, og der blev argumenteret både for og imod, hvorfor der blev
foreslået skriftlig afstemning af forslaget.
Af de 104 afgivne stemmer, blev resultatet således:
”For” forslaget: 42
”Imod” forslaget: 56
Forslaget blev på denne baggrund afvist.
6. Valg af kasserer
Helge Højstrup Jensen blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter
Kent Ager, Jacob Thorstensen, Per Hjorth Lorenzen modtog ikke genvalg, og Thomas Bruun afgik udenfor
tur.
Bestyrelsen foreslog følgende kandidater til styrelsen som alle blev valgt: Lars Christensen, Brian
Rasmussen, Jan Porsgaard og Erik Thomsen.
Flemming Skovdal ønskede ikke at genopstille som suppleant, og bestyrelsens forslag til suppleanter var:
Martin Bruun Kristensen og Per Nonbo. Begge blev valgt.

8. Beretning fra Medieudvalget
Thomas Bruun gav en grundig beretning på vegne af Medieudvalget. Plancher fra beretningen findes på
foreningens hjemmeside.
Beretningen blev afsluttet med en bøn om, at medlemmerne meget gerne må indsende billeder fra
foreningens arrangementer, fangstbilleder eller billeder fra fisketure til web@vsf-varde.dk
9. Tildeling af Vandrefisken
Vandrefisken blev tildelt Per Nonbo, som har udført et stort og altid utrætteligt arbejde for Varde
Sportsfiskerforening.
10. Tildeling af Årets fisk
Årets fisk blev tildelt Finn Hedegaard for en blank og trind havørred

11. Udtrækning af præmier
Kent Ager stod sammen med en af foreningens juniorer for trækning af de udloddede præmier.
12. Evt.
Poul Sig Vadsholt gav en orientering om projekt Holme å, hvor han efterlyste at nogen tog initiativ til en
”Indsamling” for at bakke op om projektet. Thomas Bruun oplyste at dette rent teknisk kunne lade sig gøre
via hjemmesiden www.fiskekortvest.dk at oprette en indsamling, hvor alle der donerer et beløb får et bevis
på donationen og en kvittering herfor. Den nye bestyrelse kan arbejde videre medforslaget.
Per Nonbo orienterede om det fiskevand foreningen har mistet ved den seneste kontraktforhandling.
Kortmaterialerne er under opdatering, og vil inden sæsonstarten være tilgængelige på hjemmesiden.
Der blev taget behørig afsked med de afgående bestyrelsesmedlemmer, som til slut blev begavet med 2
flasker vin.
Salen udbragte til slut et trefoldigt ”hurra” for Varde Sportsfiskerforening.

Tommy Lykke Hansen
Formand.

Søren Frandsen
Erik Thomsen

Helge Højstrup Jensen
Kasserer.
Ole Dastrup
Næstformand.

Brian Rasmussen
Lars Kristensen
Jan Porsgaard

Per Hjort Lorenzen
Referent.

Kaj Verner Lauridsen

Vedtægter for Varde Å’s venner
§ 1 Foreningens navn:
Stk. 1. Støtteforeningens navn er ”Varde Å’s venner”. Foreningen er stiftet i 2013 og har hjemsted i Varde.
§ 2 Foreningens formål:
Stk. 1. Foreningens formål er at sponsorere grus til forbedring af gydeforholdene i Varde Å systemet.
Stk. 2. Udlægning af gydegrus sker i samarbejde med vandplejeudvalget i Varde Sportsfiskerforening.
§ 3 Foreningens medlemmer:
Stk. 1. Som medlemmer kan optages mangeårige medlemmer af Varde Sportsfiskerforening, som har
deltaget aktivt i foreningsarbejdet.
Stk. 2. Medlemmer optages efter indstilling til Varde Sportsfiskerforenings bestyrelse, som meddeler ansøger
om kriterierne i § 3 stk. 1 er opfyldt.
Stk. 3. Medlemmer af ”Varde Å’s venner” inviteres til den årlige generalforsamling i Varde Sportsfiskerforening, men er ikke stemmeberettigede.
Stk. 4. Medlemmer af ”Varde Å’s venner” kan deltage ved Varde Sportsfiskerforenings arrangementer i
klubhuset.
Stk. 5. Medlemmer af ”Varde Å’s venner” har ikke fiskeret i de fiskevande Varde Sportsfiskerforening har
lejet.
Stk. 6. Medlemmer af ”Varde Å’s venner” er ikke medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund, og
modtager derfor ikke Medlemsbladet Sportsfiskeren.
§ 4 Kontingent:
Stk. 1. Der betales et årligt kontingent i form af en donation på minimum 500 kr. til gydegrus. Beløbet
indbetales på www.fiskekortvest.dk (beløbet reguleres før hver sæson).
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