GENERALFORSAMLING FOR 2015
Den 23. februar 2016 kl.19:00 på
Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55.
Ca. 90 medlemmer fremmødt.

Dagsorden:
1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen)
2 Formandens beretning. (Tommy Lykke Hansen)
Året 2015 er en af de bedste i mange år angående fangster.
Stor antal fangster af havørreder og laks.
Åen fiskede stabilt over hele året nok grundet fin vandføring over hele sæsonen.

Fangster af laks 2010 -2015

Fangster af havørred 2010 -2015

Mange havørreder i alle vandløb i DK i 2015.

Medlemsudvikling 2004 -2015

Mange foreninger mangler medlemmer. Varde Sportsfiskerforening ønsker også gerne ca. 100 flere
medlemmer.
Betaling af fiskeleje til Zone 1 Varde Å for årrækken 2016 – 2017 – 2018 for 3 år.
Linding Å fremadrettet. Bestyrelsen kontaktede alle lodsejere ved Linding Å, og tilbød at de kunne
få et lodsejerkort til zone 1, men at vi ikke betaler mere for fiskeriet. En del af lodsejerne
accepterede og fiskeriet er altså bevaret på en del at Linding Å - dog kun for medlemmer. Vi sælger
altså ikke dagkort til Linding å mere.

Udsætninger i 2015:
70 000 Ål
76 000 Laks
85 500 Havørreder
Samlet pris ca. 540 000 kr.
Foreningen har kun Elfisket en gange i 2015 for at have nok til udsætning i 2016.
Der blev fisket fra sammenløbet til Nørholm og ikke længere.
Fiskeriet gik fint, der var dog lidt problemer med at komme under broerne pga. af den megen vand
i åen.
Der blev opfisket 100 Laks
Opfisket 70 havørreder (heraf ca. halvdelingen af GSF) Der blev set en snæbel.
Der er produceret ca. 80 000 øjenæg i VSFs klækkeri til udsætning i 2016 som ½ års ørreder.
Der udsættes kun ½ års havørreder i 2016 grundet bestandsundersøgelse af hele Varde Å Systemet.
Der er søgt tilladelse til at regulere skarv 5 forskellige steder i 2015.
Tilladelsen gælder til 1/5 2016.
Skarven kom først da frosten satte ind her i 2016.
I 2014 / 2015 blev der reguleret 31 skarv langs åen.
Praktisk Udvalg:
Klippet langs åen.
(Giv en hånd med på lørdag hvor der klippes igen - kontakt til Kai Verner).
Passet P-pladser.
Malet klubhuset.
Stor tak til alle der hjalp med malingen, særlig tak til Peter Rich som ledede maleriet.

SE
har doneret 3 spulepumper til foreningen.
Pumperne er desværre ikke blevet brugt i 2015 pga. den megen vand i efteråret. Vi forventer at vi
får brug for pumperne i 2016.
Skjulesten og vandranunkler. Vandplejeudvalget har ikke fået udlagt så meget gydegrus i 2015. Kommunen
er blevet noget mere strikse med at give tilladelser til at udlægge gydegrus.
Skonager Lilleå er blevet restaureret med slyng og gydegrus på en strækning efter lukningen af dambruget.
Om gydegruset bliver brugt er nok tvivlsomt eftersom Skonager Lilleå fortsat er kraftig okkerbelastet.
Orten Bæk. Her er der også blevet fjernet opstemning ved det nedlagte dambrug og udlagt gydegrus. Der
mangler dog stadig nogle ting for Orten Bæk.
Linding Mølle / Stokbæk. Her er der blevet lavet et omløb ved Linding Møllesø med slyng og udlægning af
gydegrus. Det nye omløb ser ud til at være blevet benyttet til gydning af ørred her i vinter.

Der er kontrolleret ca. 170 lystfiskere i 2015, hvor der ikke har været de store ting.
Nogle af opsynsmændene har valgt at indstille deres virke fra og med 2016.
Henvendelse til NaturErhvervstyrelsen. Der er søgt hos NaturErhvervstyrelsen om mulighed for at
fiske i blindåerne vest for Varde. NE skriver, at det er tilladt at fiske hele året. Nærmere om
blindåfiskeriet vil blive lagt ud på vores hjemmeside.
"Stk. 10. Uanset stk. 1 og 2 er fiskeri i søer, som er en del af vandsystemerne, tilladt hele året og
stk. 7-9 gælder ikke i søer, som er en del af vandsystemerne".
Dvs. fiskeri i de nævnte områder er tilladt hele året.
Bestyrelsen har dog besluttet, at frede disse å-slynger i april måned. Grundet at gedden er fredet i
april måned.
Nogle af de mange aktiviteter der er i klubhuset.
Sæson start.
Røgedag.
Vinsmagning.
Tirsdags-aktiviteter.
Open Air.
Svendborg besøg.
Ellers, besøg vores hjemmeside og se på kalenderen.
Juniorafdelingen fik endelig hul på at fange store og flotte fisk.
Juniorafdelingen har haft en del ture hen over året til å, kyst og søer.
Ansager Mølle Dambrug er opkøbt.
Dambruget lukker i 2016.
Ansager borgerforening arbejder med en plan for møllen og genslyngning af åen.
Kommunen arbejder på at projektet kommer i gang snarest.
ca. 45 minutter.

Kommentarer til formandens beretning:
Mogens Harring: På et tidspunkt er der blevet talt om, at der skal laves 11 okkerfang - hvad sker
der? Forslag om at der følges op!
Mogens Harring: Lakseundersøgelse lavet af DCV i 2015 - sker der noget? Svar fra Tommy: DCV
har lavet undersøgelsen, der er kommet gode resultater frem, om fx at der er en del lakseyngel.
Henning Haahr Pedersen (Formand for Varde Å Sammenslutningen): Pengene til
lakseundersøgelsen betales af kommunen. Rapporten bliver brugt fremadrettet, og skal nok blive
brugt positivt.
Tommy mener, vi har gjort, hvad vi kunne for at bedre forholdene.
Tommy forklarer som ex om Hallumvad Bæk. Projekt om udlægning af gydegrus der ikke blev til
noget, da lodsejerne ikke ville være med!
Formandens beretning enstemmig vedtaget.

3 Forelæggelse af regnskab. (Helge Højstrup Jensen)
Regnskabet uddelt til forsamlingen. Regnskabet gennemgået af Helge.
Spørgsmål efter gennemgangen: Lars Ager: Strømforbruget noget større i 2015? Helge: Det er pga.
et længere forløb på klækkeriet i 2015.
Regnskabet godkendt enstemmigt.
4 Kvoter og regler 2016. (Henning Haahr Pedersen)
Reglerne er de samme, som de seneste år. Der er ikke lavet noget om. Det ser da også ud til at alt
forløber fint. Der er en fantastisk flot egenkontrol langs åens fiskere omkring alle tingene. Der vises
også på hjemmesiden bl.a. videoer om korrekt genudsætning. Vi er troværdige, når vi indgår i en
diskussion med andre parter.
Kvotefordelingen foreningerne indbyrdes imellem er vigtig, for at vi kan forblive enige og stå
sammen om lakseprojektet.
Der blev spurgt til indrapportering af laks - om det skal være 4 dage eller 2 dage. Det fremgår af
referatet fra seneste VÅSmøde at foreningerne i Varde Å System er enige om, at det skal være 2
dage. I de officielle skrivelser fra ministeriet står der dog 4 dage.
5 Pause. Pausen udskudt til efter næste punkt.
6 Indkomne forslag.
Indkommet forslag fra Carl Aage Malmstrøm:
Jeg vil gerne stille forslag til at ændre reglen om salg af dagkort, så det i stedet kommer til at hedde
salg af døgnkort, da jeg mener det vil give mere salg af korttypen samt være mere fornuftig for
køberne af kortet med hensyn til længden af tid, til at der kan fiskes.
Carl Aage begrundede yderligere hans forslag.
Helge: Bestyrelsen går ind for forslaget, så det afhænger herefter kun af afstemningen her på
generalforsamlingen.
Forslaget er vedtaget med stort flertal.
7 Valg af Formand.
Tommy Lykke Hansen (Modtager ikke genvalg).
Bestyrelsens forslag til ny formand: Kai Verner Lauridsen.
Valgt med applaus
8 Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Hans Henrik Hansen (Modtager genvalg).
Søren Porsgaard (Modtager genvalg).
Ole Dastrup (Modtager genvalg).
Kent Ager for 1 år. (Modtager genvalg).
I fald Kai Verner Lauridsen bliver valgt til ny formand, skal der findes et bestyrelsesmedlem i
stedet for Kai Verner for 1 år.
Bestyrelsens forslag: Tommy Lykke Hansen for 1 år.
Alle valgt med applaus.

9 Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Bestyrelsens forslag:
1. suppleant: Kurt Dam. Valgt
2. suppleant: Bjarne Dengsø. Valgt
10 Valg af 1 revisor.
Frands Bilde Kjeldsen. (Modtager genvalg). Genvalgt
11 Valg af 1 revisorsuppleant. (Ole Nørskov) Genvalgt
12 Tildeling af ”Vandrefisken”. (Tommy): Erik Nielsen for stort frivillig indsats gennem mange år.
13 Kåring af ”Årets fisk – sæson 2015”. Tommy:


Senior: Otto Lygum laks 105cm. 11,5kg 20. maj 2015.



Junior: Jonas Aagaard laks 82cm. 5,5kg 18. april 2015

14 Udtrækning af præmier. (Erik Nielsen og Kent Ager) Mange fine præmier uddelt efter
lodtrækning. Præmierne var sponsoreret af:

15 Eventuelt.
Kai Verner (den nye formand) overrækker Tommy en kasse special-øl. Kai Verner takkede Tommy
for de 4 år, han har siddet som formand.
Tommy takkede for de venlige ord, og bekendtgjorde, at foreningen i 2016 fylder 90 år, og at der
sandsynligvis i forbindelse med Skt. Hans vil komme til at ske et og andet.
Fedtfinneklippede. M. Sørensen spurgte til fedtfinneklipningen af laks. Tommy svarede, at alle laks
der bliver udsat bliver fedtfinneklippede, men at man nok ikke rigtig kan sige noget om
tilbagevendingsprocenten før næste år.
Andreas Sørensen mente at omtalen om kontrollen ved åen gav et noget lyserødt billede! Ment ikke
det er særlig mange, når der åbenbart er kontrolleret 170 personer i 2015. Andreas syntes, at der
florerede en del historier - bl.a. om en turist der fangede en laks udenfor sæsonen, også historier om
fiskeri med J-kroge og efterlyste mere kontrol også i midtbyen. Så gerne, at der blev opsat skilte i
midtbyen.
Kent Ager: Skiltning i byområdet. Vi har gang i noget med kommunen, og vi håber, der bliver opsat
skilte.
Karl Aage mente kontrollerne nu går ganske godt. Der er ikke grund til alt for meget kontrol. Så
længe det går godt, er der ikke grund til mere kontrol.
Tommy: Det er et fåtal af sager, der har været gennem året.
Kai Verner: Der vil blive indkaldt til et møde med fiskerikontrollerne snarest. Der vil der blive
udstukket klare retningslinjer.

Andreas Sørensen: Det er ikke for at anklage nogen… men jeg har altså hørt mange ting i butikken
hvor jeg arbejder, om ting som ikke er, som det bør være.
Lars Ager opfordre til at sige til, hvis man fx ser en fiske med en J-krog.
Jens Lygum: Vi kan godt alle være behjælpelige med at tilrettevise, hvis vi ser noget.
Jens Snitgaard: I gamle dage gav det en del ballade at medlemmerne kontrollerede hinanden!
Erik: Tak for god ro og orden.
Tommy Lykke Hansen bad forsamlingen udråbe et trefoldigt leve.
For referat:
Jan Porsgaard
Billeder fra de seneste 3 generalforsamlinger på VSFs hjemmeside: -HER-

