Varde Sportsfiskerforening For 2016 Generalforsamling Beretning og Referat
Referat
Generalforsamlingen for 2016
Den 21 februar 2017 kl. 19.00
Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55.
Ca. 90 medlemmer fremmødt.
1. Valg af dirigent.
Æresmedlem, Jens Snitgaard Madsen.
2. Formandens beretning.
Kai Verner Lauridsen.
Beretningen kan ses her → Beretning (Link til beretning) (Se længere nede ↓)
Spørgsmål fra Richard (fra Sig): Må man fange Signalkrebs og er de spiselige? Ja, de er spiselige, om man
må fange dem med faststående redskaber, ved vi faktisk ikke rigtig.
Beretning godkendt med applaus.
3. Forelæggelse af regnskab.
Helge Højstrup Jensen.
Det af bestyrelsen underskrevne Regnskab var udlagt på bordene.
Helge gennemgik udvalgte punkter.
Regnskab godkendt med applaus. (Regnskab ses nederst ↓)
4. Kvoter og regler 2017.
Formanden for Varde Å Sammenslutningen, Henning Haahr Pedersen havde forfald pga. sygdom. VSFs
næstformand, Hans Henrik Hansen gennemgik de netop offentliggjorte tal for laksekvoten for Varde Å
Systemet for 2017. Laksekvoten er hævet fra 160 til 240 laks.
HHH fortalte lidt om laksekvoter og om genudsættelse af laks.
Bestyrelsen for VSF har besluttet ikke at lægge billeder af laks på hjemmesiden, der skal genudsættes!
Havørred: GSF har vedtaget 1 havørred med hjem pr. fisker pr. år.
VSF henstiller til kun at hjemtage 2 - 3 havørreder pr. fisker pr. år.
Michael Storm: Cirkelkrogene - kan de ikke blive afskaffet?
Emnet har været diskuteret på det årlige DTU-Aqua-møde i Skjern. VSF ser gerne en afskaffelse, men
spørgsmålet om cirkelkroge eller ej er fastsat i en bekendtgørelsen, og VSF kan derfor ikke selv afskaffe
dem.

5. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
6. Pause.
7. Valg af kasserer.
Helge H. Jensen.(modtager genvalg)
Genvalg.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kent Ager.(modtager genvalg)
Tommy L Hansen.(modtager genvalg)

Brian Rasmussen.(modtager genvalg)
Jan Porsgaard.(modtager genvalg)
Genvalg.
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
1. Suppleant: Kurt Dam.
2. Suppleant: Bjarne Dengsø.
Genvalg.
10. Valg af 1 revisor.
Søren Eriksen. (modtager genvalg)
Genvalg.
11. Valg af 1 revisorsuppleant. (Ole Nørskov)
Genvalg
12. Tildeling af vandrefisken.
Formanden begrundede tildelingen af Peter Rich. Desværre var Peter ikke mødt til generalforsamlingen.
Formanden sørger for at Peter får vandrepokalen.
13. Kåring af årets fisk.
Senior: Michael Gaarsvig . Laks 116 cm og 14 kg. Fanget den 16. Maj.
Formanden overrakte Michael en gave.
Junior: Daniel Andersen. Laks 56 cm. Fanget den. 26. August.
Formanden overrakte Daniel en gave.
14. Udtrækning af præmier.
En del præmier sponsoreret af Knæk og Bræk i Ribe samt fra Outdoore-x-perten i Varde blev uddelt.
15. Evt.
Kassereren - Helge H. J.: Den mindre stigning i kontingentet for 2017 skyldes en stigning for DSF.

Tak for i aften.
Formanden Kai Verner Lauridsen bad forsamlingen om, at vi alle udråbte et trefoldigt leve for Varde
Sportsfiskerforening.

Formandens
beretning for 2016
Velkommen alle sammen til Varde Sportsfiskerforenings generalforsamling og årsberetning En
særlig velkomst skal lyde til vores æresmedlem, Jens Snitgaard Madsen. Men først skal vi have
valgt en ordstyrer. Bestyrelsens forslag er Erik Nielsen. Er der andre forslag?
Der var kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund 12-13 marts i Vingsted centeret. Her blev der
fremlagt en ny medlemsstruktur. Der bliver bl.andet fremover hver 14. dag udsendt en nyhedsmail
til kasserer og formand, den afløser nyhedsbrevet. Formålet med det, er at styrke kommunikationen
mellem forbundet og medlemsforeningerne.
Der er blevet oprettet et hold af foreningskonsulenter, der skal hjælpe foreningerne efter eget ønske.
Det kan være et møde med bestyrelsen, tema aftener, kursusdage, eller f.eks. Varde å dag. I
Sønderjylland bliver det Jens Nielsen.
Det er ingen hemmelighed at Danmarks Sportsfiskerforbund mangler medlemmer. Man hentyder til,
at mange kystfiskere ikke er medlem af forbundet, derfor vil man iværksætte et nyt tiltag med
bl.andet individuelt medlemskab. Man håber hermed at forøge medlemstallet, som i dag ligger på
ca. 20.000.
Juniorer vil i 2017- 2018 ikke blive trukket for forbundskontingent, mens unge mellem 18 og 25 år

vil slippe med 260 kr. mod 395 kr. som seniorerne pt. betaler.
Der er i den nye skarvforvaltningsplan mulighed for at regulerer skarv ikke kun i vandløb, men også
i fredningsbælter for vandrefisk i perioden 1. august til 31. marts. Varde Sportsfiskerforening har
fået en reguleringstilladelse, og den er givet videre til 7 enkelt personer og jagtforeninger. Der er
givet tilladelse til en regulering af 100 skarv. Og for at være behjælpelig med det, har foreningen
købt 250 patroner, som de pågældende jægere kan gøre brug af.
Det er ikke kun skarv der kan volde problemer for vores fisk, vi er også blevet invaderet af en
invasiv art, signalkrebsen. Man ved ikke med sikkerhed, hvor stor skade de kan forvolde mod vores
yngel, men det er absolut noget vi skal være obs på. Der er konstateret en del signalkrebs på zone 2,
så skulle nogen observere dem der, eller andre steder, er det vigtigt at få stederne registreret . Det
kan man gøre på Varde kommunes hjemmeside eller Naturstyrelsen.
Der er i år blevet lavet en ørred bestandsundersøgelse af DTU-Aqua. Alle mindre vandløb fra øst til
vest – nord til syd i hele å systemet, blev der elfisket og efterfølgende vurderet, hvor der var egnede
levesteder for ørreder. Michael Holm fra DTU-Aqua laver på baggrund af undersøgelserne en
rapport, der skal vise hvilke tiltag, der skal til for de enkelte vandløb, for at bringe dem op på et
acceptabelt niveau, som god ørredvandløb. Når rapporten er færdig, vil den beskrive, hvor der skal
skabes bedre passagemuligheder, fjernelse af opstemninger, og udlægning af gydegrus. Endelig vil
der komme en anbefaling om, hvorvidt det er tilrådeligt, om der udsættes ørreder i vandløbet.
Med statens vandplaner (2016 - 2021) vil der ifølge Varde Kommune blive lavet projekter med 8
okkeranlæg, der på sigt forhåbentlig vil være medvirkende til en større reproduktion af bl.andet
ørreder, her i blandt Bjerremose bæk, Ounbøl bæk, Frisvad Møllebæk, Kybæk og Skonager Lilleå.
Der er lagt penge til side til oprensning af 3 okkeranlæg, herunder Orten bæk og Stokbæk. Der skal
fjernes spærringer, en videreførelse fra vandplan 1, hvor de 12 er i realiseringsfasen. Varde
kommune vil lave passage ved Kærbæk dambrug, hvor der opstrøms er flere km. godt gydevand,
her tænkes der specielt på havørreden.
Der bliver åbnet ved Ansager Mølle, hvilket er et projekt vi længe har ventet på. Det vil betyde flere

gydebanker opstrøms. Der skal laves et projekt ved Kroager og Utoft dambrug, som Billund
kommune har haft i høring den 13. december.
Så har vi Holme å. Efter VVM redegørelsen skal den til politisk behandling i starten af 2017,
hvorefter der skal tages hånd om selve finansieringen. Der bliver nok den største udfordring.
Der er så en ting, vi skal være meget opmærksom på, og det er de nye vandområdeplaner, hvor de
små vandløb endnu en gang er i fare. Derfor er det vigtig for os at kunne dokumentere vandløbets
potentiale for reproduktion af laks, havørred og bækørred. Det er de små vandløb med en
bundbredde på mindre end 2 m, og et opland under 10 km2. Det kunne f.eks. være Kybæk.
Pt. har vi en selvproducerende bestand af laks på ca. 35 % det er ikke godt nok, dog bedre end
for blot få år siden, der lå den på 10 %. Endnu værre ser det ud for havørreden.
Hvad kan vi så gøre for at forbedre bestanden af havørreder. En mulighed er fangstbegrænsninger,
men vi er ikke vilde med for mange regler i Varde Sportsfiskerforening. Dem har vi nok af. Har du
hjemtaget en eller to havørreder, skulle man måske overveje, om resten ikke ville gøre mere gavn
på gydebankerne end i fryseren.
Vi skal også have forskellige aktører omkring vandløbene med på banen, det er blandt andet
lodsejerne og så Varde kommune. De vandløb vi skal koncentrerer os om, er de få vandløb og
tilløb, der har forholdene som godt gyde- og opvækstområde for laksefisk. Hvis vi tager dem fra
vest til øst kan jeg bl.andet nævne Ålegrøften, Mariebæk, Frisvad Møllebæk, Linding å med tilløb,
og Kybæk. Her er vandkvaliteten de fleste steder ok, men der er behov for flere gydebanker,
skjulesten og så de rigtige vandplanter. Det er vigtigt, at vi sætter ind, der hvor det giver mening.
Vi har DCV rapporten (Laksehabitatundersøgelsen), et rigtig godt stykke værktøj, som vi skal gøre
mere brug af. Den fortæller bl.andet hvilke gydebanker der skal suppleres med grus, hvad der
mangles af vandplanter, og i det hele taget hvordan vi kan gøre, for at forbedre vandløbenes tilstand,
så vi kan forøge den selvproducerende bestand af havørred og laks. Så der er nok at gå i gang
med.
Vi har i 2016 i vandplejen primært arbejdet med at forbedre vores vandløb. Dette betyder at vi
desværre ikke fik lagt nogle nye gydebanker ud. Året er derimod gået med at forbedre forholdene i
de vandløb, hvor vi ved at fiskene gyder med succes.
Vi har lagt skjulesten ud i Linding Å, Stokkebæk og Ålegrøften. Vi har været ude og bruge vores
spulepumper i Linding å, Skærbæk og Gunderup bæk. Det gjorde vi i forbindelse med foreningens
vandplejedag i efteråret. Så har vi plantet vandplanter ud i forlængelse af vores gydebanker.
Som forholdene er nu, er vi stadig afhængig af udsætninger. Der blev i 2016 udsat 62910 stk. ½ års
ørreder, der blev ikke udsat yngel, på grund af bestandsundersøgelsen og den kommende
udsætningsplan, vi forventer de nye tal først på året.
Der blev udsat 50.000 stk. ½ laks og 15.000 stk. 1 års laks, det samme bliver der i 2017. Der ud
over blev der udsat 50.000 stk. ål.
I det tidlige forår havde vi vores årlige beskærertur. Der var som det plejer, en fin opbakning fra
vores medlemmer, vi var omkring 25-30 stykker der med sav, buskrydder og grensaks, gik i krig
med at fjerne pil og rødel ved vores vandløb. I 2016 har væksten åbenbart været ekstraordinært, da
vi ikke kunne nå det på en dag. Så er det jo godt, at vi har nogle aktive pensionister og medlemmer,
der kan træde til og give den en ekstra skalle, når der er behov for det.

.
Vi har fået en ny parkeringsplads til erstatning for den gamle ved Lundvej, bedre kendt som
Hængebroen. Det er Solvej, der gennem Bane Danmark har fået etableret en ny. Den ligger ca. 500
m. øst for Hængebroen eller spangen, som det jo er i dag. Det vil samtidig give helt andre
fiskemuligheder, på nordsiden op mod Skonager. Men det vil kræve en del arbejde med både
motorsav, og buskrydder.
Den 16. april, premieredagen som vi alle ser meget frem til, fik en kanon start. Mange af os startede
som vanen tro med morgenkaffe i klubhuset. Forinden havde en flok morgenfriske medlemmer
sørget for alt, hvad der hører til et veldækket morgenbord, så som æg og bacon, flere slags pålæg,
og en lille en til halsen.
Vi havde forventet, at det ville blive året, hvor de store laks skulle komme på land. På første
dagen blev der fanget og genudsat 16 laks, hvoraf 2 vejede over 10 kg og flere over 8 kg. Men der
skulle trods alt gå en måned, inden årets største laks kom på land. Det skete den.16 maj, da
Michael Gaarsvig på flue fangede en kæmpe på 116 cm. og 14 kg. Resten af foråret og hele
sommeren og efteråret fiskede Varde Å meget stabilt, der blev fanget laks hver dag. Den 24. maj
var der stop for hjemtagelse af store laks på zone 1-2 og den 31. maj stop på zone 3, 4 og 5.
Mange laksefangster er også ensbetydende med mange lystfiskere. Det gav ekstra travlhed for vores
kontrollører, der gennem hele sæsonen har kontrolleret 243 lystfiskere på 115 ture. Der har kun
været ganske få episoder, som lige skulle vendes en gang, ellers har sæsonen kørt upåklageligt.
Vores juniorafdeling har været på torsketur på bæltet. Skipperen fortalte, at båden i snit lå på 50
torsk de sidste par uger, så forventningerne var store. Dagen sluttede med hele 78 torsk i båden og
en del mistede, fordelt på 7 mand, så man må sige at turen var ok.
Juniorafdelingen har ud over torsketuren arrangeret geddeture og ture til Varde å.
Vi må erkende, at der ikke er den helt store tilgang af unge juniorer, derfor besluttede
juniorafdelingen og arrangementudvalget at lægge klubaftenerne sammen, så det nu er hver tirsdag,
der bindes fluer, fremstilles grej, og hyggesnakkes. Vi håber, at der fremover bl.andet også vil
komme forældre med nye lystfiskere til vores klubaftener.
Varde Sportsfiskerforening var i foråret på besøg hos vores venskabsklub i Svendborg. Det var en
super god tur, som det plejer. Forplejningen var i top, og der blev også fanget en del havørreder. Vi
vandt pokalen igen igen, og det fortæller bl. andet hvilken energi der bliver lagt i det, når en flok
garvede lystfiskere efter en lang vinter, får mulighed for at kaste med deres fluer ud ved de
sydfynske kyster. Det blev Erik Thomsen fra VSF, der trak det længste strå, med en flot havørred på
godt 2.5 kg.
Det blev så vores tur til at have besøg af vores venner fra Svendborg. Datoen den 28-29 maj, havde
de selv valgt, så nu var muligheden der endelig, for at få storlaks med hjem til Svendborg, for Varde
Å havde jo fisket rigtig godt lige fra sæsonstart, så det kunne næsten ikke gå galt. Men øv, kvoten
på de store laks blev lukket ugen inden de ankom. Det blev kun til en enkel laks på 4 kg. denne
weekend, fanget af et VSF medlem.
Det er blevet midsommer og Sankt Hans aften blev igen fejret ved Varde Sportsfiskerforeningens
klubhus. Det var det dejligste vejr, da de ca. 70 mennesker ankom og satte sig til rette udenfor, men
aftenen var ikke ret gammel, før det begyndte at regne, og de fleste måtte søge ind i klubhuset.
Regnen holdt dog op, så der kunne tændes bål og synges midsommervise.

Den 9. juni 1926 blev Varde Sportsfiskerforening stiftet, (90år). Det blev fejret på en dejlig
sensommerdag midt i august måned.
Der var inviteret medlemmer, lodsejere, samarbejdspartnere, repræsentanter fra forbundet og Varde
kommune, samt alle dem, som har eller har været involveret i Varde Sportsfiskerforening.
Der blev holdt taler, og fortalt om Varde Sportsfiskerforeningens historie, mens der samtidig var
mulighed for at nyde en kold fadøl. Forinden blev der serveret en let frokost-anretning, og dagen
sluttede af med grill-pølser og øl og vand .Helt igennem en fantastisk flot og dejlig dag.
Der er blevet afholdt Varde Å Dag og Karlsgaarde dag. Som sædvane, var Varde Sportsfiskerforening med.
Formålet med det, er også at give sig til kende udadtil. Til Varde Å Dag var vi både repræsenteret i Hodde
forsamlingshus, og ved roklubben i Varde by. Dagen er som sagt en tilbagevendende begivenhed, og den
var virkelig godt besøgt med over 1000 besøgende.
På Karlsgaarde dagen havde VSF en stand ved kanaludløbet neden for Tambours have. Her var der lavet
en kastebane til fluekast, og havde man fangerinstinktet i sig, var der mulighed for at dyppe orm og snøre i
kanalen. Her lykkedes det adskillige, at fange både skaller og aborre.
Efter en tætpakket kalender var der så omsider plads til vores arbejdsfrokost. Men lige inden, skulle der lige
laves en lille tilbygning til vores nye container, som en af vores medlemmer har fremskaffet til vores båd.
To af vores medlemmer gik uopfordret i gang med udvidelsen, og nåede lige at blive færdige, inden vi
startede op. Arbejdsfrokosten blev afholdt den 19. november , med ca. 60 indbudte medlemmer og
hjælpere. Det er personer som har ydet en ekstra arbejdsindsats for Varde Sportsfiskerforening. Der var flot
pyntet op, vi fik lækkert mad, og der blev udtrukket præmier med fangstgaranti, så alt i alt en super
hyggelig dag.
Den 26-27 november blev så weekenden, hvor der skulle elfiskes efter moderfisk. Det blev samtidig
spændende at se udfaldet fra elfiskeriet i oktober, hvor 410 laks blev pitmærket.
Biologerne som pitmærkede laksene, konstaterede at ud af de 410 laks var de 276 finneklippede (65%) og
134 var med fedtfinne (35%) som selvproducerende.
Der blev opfisket og registreret 527 laks under hele elfiskeriet. Af disse blev 100 stk. fragtet til DCV til
avl, så de kommende generationer er sikret. Af de 527 laks var de 70 pitmærkede fra mærkningen i
oktober, det skulle så efter den såkaldte husmandsberegning give en opgang på ca. 3400 laks, det er en
fordobling af opgangen fra 2014.
Der blev elfisket 65 hun- og 35 hanhavørreder, hvoraf vi skal bruge 12 liter æg. Der blev strøget første
gang d.17. december hvor det gav 3,5 liter. Vi skulle så efter det et par gange, for at få æg nok til den
kommende udsætningsplan.
Der blev kun fanget 300 havørreder, hvoraf halvdelen var hjemtaget, men der blev indrapporteret 1004
laks i 2016. Det højeste tal der er blevet registreret i nyere tid, det er jo imponerende.
Og selv om der er mange problemer, der også fremover skal løses, skal vi glæde os over, at det trods
alt går den rigtige vej.
Jeg håber og tror, at der vil ske en masse spændende ting i 2017.
Jeg vil her til slut afrunde min beretning, og sige tak for et godt samarbejde til bestyrelsen, tak til
udvalgsmedlemmerne, og til alle dem, som har gjort et frivilligt stykke arbejde for Varde
Sportsfiskerforening.
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PA R T N E R R EV I S I O N

BESTYRELSESPÅTEGNING

Bestyrelse har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Varde Sp01isfiskerforening.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapp01ien giver
et retvisen- de billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt
resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Varde, den 7. februar 2017
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Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den
I
2017.
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PA R T N E R R EV I S I O N

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til bestyrelsen i Varde Sportsfiskerforening
Vi har opstillet årsregnskab for Varde Sportsfiskerforening for perioden 1. januar - 31.
december 2016 på grundlag af foreningens bogholderi og øvrige oplysninger, som De
har tilvejebragt.
Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse for regnskabsåret 2016, balance pr. 31.
december 2016 samt anvendt regnskabspraksis og andre forklarende noter.
Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 Opgaver om opstilling
af finansielle oplysninger.
Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og
præsentere års- regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har
overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers etiske
regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglige
kompetence og fornøden omhu.
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og faldstændigheden af de oplysninger, der er
anvendt til opstil- ling af årsregnskabet, er Deres ansvar.
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med
sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af
de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor
ingen revisions- eller reviewkon- klusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i
overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Skjern, den 7. februar
2017 Patiner Revision
statsauto ·seret revisionsaktieselskab
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DE FORENINGSV ALGTE REVISORERS PÅTEGNING

Regnskabet for regnskabsåret 1.januar - 31. december 2016 er forevist og godkendt af
revisoren.

Frants Bilde Kjeldsen
reviso
r
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PA R T N E R R EV I S I O N

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Varde Spo11sfiskerforening for 2016 er aflagt i overensstemmelse med
årsregn- skabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder.
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.
Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdiregu- leringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Iresultatopgørelsen
indregnes ligeledes alle omkost- ninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå foreningen, og aktivets eller forpligtelsens
værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden års- rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på
balancedagen.
Resultatopgørelsen
Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang
til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres
pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætning indregnes med fradrag af rabatter i
forbindelse med salget.
Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger
samt urealiserede kurs- reguleringer på værdipapirer.
Balancen
Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af
akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde
Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.
Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.
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Der foretages
brugstider:

lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede

Bygninger
Driftsmateriel og
inventar

50
år
3 år

Aktiver med en kostpris på under 12.900 kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørel- sen i anskaffelsesåret.
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. For- tjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.
Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for
indikationer på værdi- forringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.
Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert
enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til
genindvindingsværdien, såfremt den- ne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.
Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og
kapitalværdi. Kapital- værdien opgøres som nutidsværdien af de forventede
nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.
Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.
Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris. I tilfælde hvor nettorealisationsværdien er lavere
end kostpri- sen, nedskrives til denne lavere værdi.
Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efter- følgende regnskabsår.
Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.
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RESULTATOPGØRELSE 1.JANUAR - 31. DECEMBER
2016

Note

2015

1

Nettoomsætning

779.672

819.620

2

Kontingenter og udvalg

(231.202)

(240.865)

3

Vand- og fiskepleje

(255.576)

(287.868)

4

Junior og andre aktiviteter

(4.597)

(13.832)

5

Ansager Å

(23.425)

(29.085)

6

Gl. Varde Å

(1.434)

(8.620)

4.123

4.584

Mølby-Eg stykket
7

Ejendommens drift

8

Administrationsomkostninger

Resultat før afskrivninger
9

Afskrivninger af materielle anlægsaktiver

Resultat før finansielle poster
10 Andre finansielle indtægter
11

Andre finansielle omkostninger

ÅRETS RESULTAT
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(70.396)

(51.747)

(124.861)

(106.712)

72.304

85.475

(21.357)

(21.357)

50.947

64.118

61.094

49.523

(11.622)

(23.565)

49.472

25.958

100.419

90.076

PA R T N E R R EV I S I O N

BALANCE 31. DECEMBER
2016

Note

AKTIVER
ANLÆGSAKTIVER
12 Klubhuset Engdraget 18

2015

918.336

939.693

Grund Nr. Stamp

2.400

2.400

Grund Skovlund

5.145

5.145

925.881

947.238

1.947.623

1.911.788

Finansielle anlægsaktiver

1.947.623

1.911.788

ANLÆGSAKTIVER I ALT

2.873.504

2.859.026

OMSÆTNINGSAKTIVER
Beholdning af materialer

1.000

1.000

Varebeholdninger

1.000

1.000

16.058

2.893

Forudbetalinger

236.813

81.548

Tilgodehavender

252.871

84.441

Likvide beholdninger

625.205

748.658

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT

879.076

834.099

3.752.580

3.693.125

Materielle anlægsaktiver
fuvesteringsbeviser

Øvrige tilgodehavender

AKTIVER I ALT
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BALANCE 31.DECEMBER
Note

2016

2015

3.613.686

3.523.610

100.419

90.076

3.714.105

3.613.686

25.976

43.240

12.499

10.999

0

25.200

Kortfristede gældsforpligtelser

38.475

79.439

G.ÆLDSFORPLIGTELSER I ALT

38.475

79.439

3.752.580

3.693.125

PASSIVER
EGENKAPITAL
Overført fra tidligere år
Årets resultat
EGENKAPITAL I ALT
G.ÆLDSFORPLIGTELSER
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Varde Å's bedste
Forudbetaling af årskort

PASSIVER I ALT
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

Note

2016
Tilskud fra DTU

18.448

29.505

4.985

0

Tilskud fra Varde Kommune

41.554

38.419

Dagkort

62.375

70.650

Frivillig bidrag

Provision salg dagkort

(765)
562.410

556.400

Kortsalg junior

4.545

8.920

41.600

51.600

1.274

4.502

43.246
779.672

59.624
819.620

153.975

162.115

500

500

Køb af sodavand og øl

24.777

30.442

Køb til arrangementer m.m.

50.518

42.970

1.432

4.838

231.202

240.865

122.961

167.338

Leje af fiskevand - Holme Å

26.280

29.760

Leje af fiskevand - Mølby-Eg Fiskeriforening

44.687

43.634

8.000

0

Leje af P-pladser

12.100

8.800

Udsætning af laks

2.810

1.680

Vedligeholdelse P-pladser

1.318

0

Elfiskeri

13.020

16.205

Båd og trailer

11.256

7.732

Vandpleje

7.069

1.719

Anskaffelser

6.075

29.000

Salg af materialer
Arrangements-/kaffekasse

KONTINGENTER OG UDVALG
Danmarks Sportsfiskerforbund
Varde Å Sammenslutningen

Køb af materialer

3

0

Kortsalg senior
Open Air

2

2015

VAND- OG FISKEPLEJE
Leje af fiskevand - Varde og Linding Å

Sydvestjydsk Sportfiskerforening

Tilskud anskaffelser

0
255.576
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(18.000)
287.868
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN

4

5

6

JUNIOR OG ANDRE AKTIVITETER
Juniorlederkursus

0

4.200

Materialer/hyggeaften

1.957

6.181

Juniortur

2.640

3.451

4.597

13.832

(8.750)
(13.410)

(10.250)
(13.750)

Leje af fiskevand

42.585

50.585

Leje af P-pladser

3.000

2.500

23.425

29.085

(49.725)

(40.050)

(1.464)

(5.811)

42.212

42.962

8.500

8.500

238

228

0

1.023

1.673

1.768

1.434

8.620

36.096

25.695

Vand

7.729

4.244

Renovation

2.125

2.055

Ejendomsskatter og forsikring

5.794

5.650

605

875

6.119

4.886

11.928

8.342

70.396

51.747

ANSAGER Å
Salg af dagkort
Opgørelse GSF

GL. VARDE Å
Salg af dagkort
Opgørelse GSF
Leje af fiskevand
Leje af P-pladser
Kørepenge
Vedligehold P-pladser
Fiskepleje

7

2015

2016

Note

EJENDOMMENS DRIFT
El - Syd Energi

Rengøring
Vedligeholdelse
Indretning af egne lokaler
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NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN
Note
8

2016
ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER
2.450

956

17.176

8.570

Diverse tryksager

4.868

6.417

Provision, DSF

3.503

0

20.263

16.451

Kontorartikler

4.487

1.572

Mindre nyanskaffelser

4.969

4.822

Telefon- og alannomkostninger

5.417

6.258

EDB-omkostninger

6.943

2.733

0

2.656

Telefongodtgørelse

2.333

0

Kørselsgodtgørelse

5.500

2.750

Møder

9.056

8.629

Generalforsamling

5.600

8.957

Præmier og gaver

4.796

941

27.500

35.000

124.861

106.712

21.357
21.357

21.357
21.357

2.698

4.438

58.396

37.511

0

7.574

61.094

49.523

11.622
11.622

23.565
23.565

Porto
Diverse gebyrer

Forsikring

Webshop

Bogføringsassistance m.v.

9

2015

AFSKRIVNINGER
Klubhus

10 ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER
Renter pengeinstitut
Afkast investeringsbeviser
Kursregulering, obligationer

11 ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER
Kursregulering, obligationer
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NOTER TIL BALANCEN
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Note
12

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

- 14 -

PA R T N E R R EV I S I O N

Klubhus

Driftsmateriel Engdraget 18

og inventar

Kostpris 1.januar 2016

1.067.836

166.450

Kostpris 31.december 2016

1.067.836

166.450

Afskrivninger 1.januar 2016
Årets afskrivninger

128.143

166.450

21.357

0

Afskrivninger 31.december 2016

149.500

166.450

Regnskabsmæssig værdi 31.december 2016

918.336

0
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