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Varde Sportsfiskerforening.         

Generalforsamling for 2018.  

Den 21. februar 2019 kl.19.00. 

 

Fremmødt ca. 110 medlemmer. 

 

1. Valg af dirigent. 

Steen Thomsen 

 

2. Formandens beretning. (Kai Verner Lauridsen) 

 

Her indsættes beretningen. 

 

Formandens beretning 2018. 

Året der 

gik. 

 
Så vil jeg gerne på bestyrelsens vegne, byde jer alle velkommen til generalforsamlingen for 

året 2018. Og en særlig velkomst til vores æresmedlem Jens Snitgaard Madsen. 

Vi har igen i år haft en medlemsfremgang på omkring 50 årsmedlemmer, så nu lander vi på godt 

550, hvoraf de 34 er juniorer, det er en lille stigning i forhold til 2017. 

 

Lige som kalenderen nåede marts, og vi havde set frem til foråret, kom der i stedet et par uger med 

vintervejr og hård frost. Det resulterede i en invation af skarv, som vi aldrig har observeret før. 

Flere hundrede skarv havde forskanset sig ved Karlsgaarde, hvor de patruljerede frem og tilbage 

langs åen. 

Heldigvis har Varde Sportsfiskerforening en reguleringstilladelse for hele Varde å systemet, og 

nu også Ål enge, Bordrup og Nyeng ved Ho bugt. Der blev trods den ulige kamp skudt adskillige 

skarv, og der skal i denne forbindelse lyde en stor tak til de jægere, som har brugt tid og krudt på 

denne sag. Der er herefter lavet flere aftaler med de omkringliggende lodsejere om 

reguleringstilladelse fra deres jord, så vi fremover står bedre rustet. 

 

I 2018 var der kongres i Danmarks Sportsfiskerforbund, og det er ikke ligefrem udfordringer det 

skorter på. Der har igen været medlemstilbagegang, hvilket har medført økonomiske besparelser. 

Med det følger blandt andet en beslutning om årligt at gå fra 7 til 4 udgivelser af medlemsbladet 

Sportsfiskeren .Samtidig vil lokalrapporterne, som de har set ud i dag, udgå af Sportsfiskeren. I 

stedet skal lokalnyt fra foreningerne styrkes på de digitale kanaler Sportsfiskeren.dk, Facebook 

og nyhedsbrevet Sportsfiskernyt. 

Det betyder, at de 9 nuværende lokalredaktører erstattes af 3 nye web-redaktører fra den 1. januar 

2019. Vi må her sige farvel til vores lokalredaktør Orla Bertram Nielsen, som har været vores 

trofaste redaktør gennem 20 år. Han vil så blive afløst af den nye wep-redaktør Bjarke Delhi, som 



fremover vil formidle aktiviteter, fangster og vandplejenyheder fra vores lokalområde. 

 

I Danmark bliver der nu lavet en national strategi for lystfiskeri. Med den, er der afsat 32 mill. kr. 

over de næste 4 år, til udvikling af dansk lystfiskeri. Lystfiskerturismen omsætter i dag for ca. 3 

milliader kr., hvilket har stor samfundsmæssig betydning, og det får de bredde smil frem på vores 

politiker. Men den helt afgørende forudsætning for udvikling af dansk lystfiskeri og 

lystfiskerturisme, er at naturgrundlaget for de vilde fiskebestande er til stede. Her tænkes specielt 

på gyde og opvækstområder, fri passage og fjernelse af spærringer. 

I denne forbindelse, er der forresten lige taget 1000 km.vandløb ud af vandplanen, hvor vi i Varde 

åsystemet også bliver ramt. Det giver jo ingen mening, vi må så håbe, at vores indsigelser bliver 

taget til efterretning. 

Ellers er det jo super, at der for alvor bliver sat fokus på lystfiskeriet, det kan give os fordele på den 

lange bane. Men laksefiskeri og lystfiskeri i det hele taget, skal ikke være en turistmagnet i vores 

forening. Det skal fortsat være for vores medlemmer,og med hensyntagen til vores lodsejere. 

 

Den 3. og 10. marts blev der inviteret til beskærerdag. Det er et stykke arbejde, som er blevet 

udført hvert forår, som vi efterhånden har gjort igennem mange år. Det giver mere albuerum, og 

flere steder man kan fiske. Vi starter som altid med morgenkaffe i klubhuset, hvor depoterne 

bliver fyldt op, inden vi går i krig med buskrydder og motorsav. 

Der deltog 45 frivillige fra foreningen, hvor der primært bliver beskåret langs vores vandløb, for 

at holde uønsket beplantning nede. 

Praktisk udvalg har desuden ydet en ekstra indsats, for at genetablere fiskepladser nedstrøms 

 

Skonager Lilleå, et arbejde som blev aftalt med den lokale lodsejer, der også tilbød at fjerne alt det 

materiale, som blev skåret væk. Det blev rigtig godt, og vi vil fortsætte med at holde disse 

fiskepladser ryddet. 

Inden sæsonen gik i gang, fik vi kørt ekstra grus på tilkørslen til et par af vores 

parkeringspladser, de havde lidt stor skade under det meget våde forår i 2017. Her fik vi også 

god hjælp fra et par af vores lodsejere, hvortil der skal lyde en stor tak for hjælpen med traktor 

til at fordele gruset. 

Derudover har udvalget haft opsyn med vores parkeringspladser, og sørget for at græsset ikke blev 

alt for højt. 

 

Vi nærmer os nu sæsonstart, dagene bliver længere og solen får mere magt. Det er der også andre 

af kommunens borgere der har fundet ud af. Det kniber bare at holde styr på datoerne. Vi i 

bestyrelsen er flere gange blevet kontaktet af medlemmer, som har opseveret personer der har 

fisket imellem broerne i Varde, inden sæsonstart. Vi vil gerne i den forbindelse opfordre til, at man 

selv tager kontakt til de pågældende fiskere, og forklarer dem hvordan reglerne er. Det har man 

faktisk pligt til som medlem af Varde Sportsfiskerforening. Det gælder iøvrigt også, hvis man 

observerer andre ulovligheder. I takt med at vores laksefiskeri bliver bedre, bliver det absolut ikke 

nemmere at administrerer, derfor er det vigtig, at vi står sammen og hjælper hinanden. 

 

For de fleste fiskenørder, er det utrolig vigtig at udstyret er toptrimmet inden sæsonstart. Grejet 

skal tilpasses, og fluekastene må for guds skyld ikke lande ret langt fra det planlagte mål. Det 

kunne der rettes op på, da mesterkasteren Henrik Mortensen besøgte foreningen, og afholdt kursus 

den 5-6 april. Torsdagen startede med foredrag i klubhuset, og fredagen med kastedemonstration 

på Zone 2 ved Hodde sø. Der blev demonstreret flere forskellige kast, og investeret i nyt grej, så nu 

kan der næsten ingen undskyldninger være, for ikke at fange drømmefisken. 



 

Så blev det den 16. april, alle laksenørders juleaften. For næsten 60 medlemmer startede dagen 

med fællesskab og morgenbuffet i klubhuset. For andre startede dagen ude ved åen, endda ret så 

tidligt. Et medlem havde ihvertfald spillet sine kort rigtigt, for inden vi havde nået at synke den 

første slurk kaffe, kom meldingen om en rekordlaks på 16 kg. og 114 cm. Den blev taget på 

spinflue af Søren Porsgård. En imponerende flot og nystegen laks, der også viste sig at blive den 

største hjemtaget laks fanget i Danmark i 2018. 

Varde Å har en lidt tidligere opgang end de to andre store lakseåer nord for os, og som så ofte før, 

startede vi med at iføre os den sølvfarvede føreretrøje. På første dagen blev det til 18 opgangslaks 

og et tilsvarende antal nedgængere, samt et par havørreder, der fik friheden igen. Den første 

måned blev der hjemtaget 51 laks og genudsat 40. 

Samlet set, var der en rigtig god atmosfære ved åen på en dejlig forårsdag. Parkeringspladserne var 

fyldt til bristepunktet, rabatterne langs vejene måtte tages i brug, nok mere end rigeligt, men det 

bliver der rettet op på inden næste sæsonstart. Så set ud fra det, er Varde Å bare en premiereå der 

vil noget. 

 

I 2019 bliver der lavet et opgangsestimat og C&R undersøgelse i Varde å. Vi skal lave en 

undersøgelse på overlevelsen på de tidlige laks, der bliver fanget og genudsat. Hvert år i april og 

maj bliver der fanget og genudsat flere tusinde store laks i åerne, fordi kvoten er opbrugt eller 

fordi folk, der har taget en laks med hjem, fortsætter med at fiske. De tidligere forsøg ( 1998, 

2002 og 2010 ) på at undersøge de tidligere laks overlevelser, er mislykket, idet alle fiskene døde 

relativt hurtigt efter mærkningen. Derfor vil vi nu følge en metode, der er meget mere realistisk, 

og som medfører minimal ekstra belastning af fiskene. DTU har derfor indkøbt 25 radiosendere til 

ekstern påsætning. Senderne vejer 2-3 gram og holder godt 100 dage. Vi håber så, at fange og 

mærke 25 laks, som blot skal fightes og landes, hvorefter senderen hurtigt klipses på og 

genudsættes. Ingen bedøvelse eller unødig håndtering. Hver sender er tydelig mærket med tal fra 

1-25, så en mærket 

fisk der fanges, hurtig kan aflæses og genudsættes. Man vil så pejle de mærkede fisk i 

hovedløbet, ca. en gang om ugen frem til sommerferien. Det er selvfølgelig meget vigtigt, at de 

mærkede fisk der fanges genudsættes, og at DTU efterfølgende får besked. 

Man vil også udstyre nogle af de flittigste fiskere med en mærkepistol og spagettimærker, der let 

kan påsættes laksene før genudsætning. Forhåbentlig kan der blive mærket 20-50 fisk på den 

måde hen over sæsonen, så vi ved næste elfiskeri kan vuderer overlevelsen af de genudsatte fisk. 

Der skal i denne forbindelse opsættes en loggerstation nederst ved ringvejen. 

 

De foregående år, har vi haft en rigtig fiskesommer med regn og rusk, så de fleste havde nok 

forventet at sommeren 2018 også ville udvikle sig ligeså. I stedet for regn og rusk, blev det til sol 

og sommer, efterfulgt af en længere hedebølge, som bevirkede at vandet i åen blev alt for varm til 

genudsætning af laks og havørred. Temperaturen nåede i perioder op på 23 grader flere steder i 

åen, hvor 18 grader er det maximale, hvad en laks kan tåle ved en genudsætning, da der her er stor 

risiko for at fisken dør. Da den store kvote på laks tilligemed var op brugt, besluttede bestyrelsen 

sammen med de øvrige foreninger i VÅS, at lukke for alt fiskeri i hele Varde Å systemet, indtil 

vandtemperaturen igen var acceptabel. 

Skulle vi fremover blive udsat for lignende tilfælder, bliver der meldt stop for fiskeri, når 

vandtemperaturen overstiger18 grader. 

 

Efter en periode med tropevarme, fik vi igen normal dansk sommervejr. Solen var knap så skarp, 

det havde regnet, og vejrguderne lovede igen rigtig dansk sommervejr. 



Søndag den 12. august åbnede fiskeriet igen i Varde Å systemet. Det lignede en ny præmiere, som 

mange lystfiskere havde ventet på. I mellemtiden var det væltet op med nye laks, og 

indrappoteringen af laks slog nye rekorder. På en weekend blev der indrappoteret ca. 140 laks, 

hvilket aldrig er sket før i VSFs historie. Det medførte også, at flere lystfiskere havde mere end et 

kanonfiskeri, med op til 6 genudsattelaks på flere fisketure. 

Vi kører stadigvæk på en dispensation ved brug af J-kroge, da Dansk Akvakultur fra paragraf 7 

udvalget, har gjort indsigelser på den måde, vi forvalter vores laksefiskeri, da det er en fredet 

fisk, vi fisker efter. Vi bør i denne forbindelse vel også vise lidt moral, og respekt for den laks, vi 

for ikke så mange år siden troede, var udryddet, også selv om bestanden er vokset betragteligt, 

hvilket vi alle sammen skal være stolte af. 

Det er nogle af årsagerne til, at et flertal i bestyrelsen fremover anbefaler, at man max 

genudsætter 2 laks om dagen. 

 

Med 308 kontrollerede medlemmer og døgnkortkøbere, har opsynsmændene været meget aktive i 

2018. Desværre er tre medlemmer blevet indberettet til fiskerikontrollen, for ikke at have klemt 

modhagerne ind på krogene.Et andet medlem blev indberettet for ikke at have indløst sit fisketegn. 

Ved nærmere undersøgelse, viste det sig at vedkommende ikke havde betalt i 3 år. Fiskerikontrollen 

vil herefter tage stilling til de økonomiske sanktioner. 

En træls sag, så jeg kan kun anbefale, at man fremover husker at tjække sine kroge, og så lige 

få styr på sit fisketegn inden sæsonstart. 

Der er i samme forbindelse udarbejdet, og revideret nye fiskeregler for VSF, gældende fra 2019. 

De er delt ud på bordene, og vil også kunne ses på vores hjemmeside. 

 
 

Lakseåret 2018 blev ikke et år med mange storlaks. Det blev tværtimod et år, hvor smålaksene 

dominerede fansgtstatestikkerne. Det var imod alle forventninger, og der kan være flere faktorer, 

der spiller ind. Et stort smoltudtræk, hvor der har været en stor overlevelse på vej ud i havet, og 

hvor de har haft usædvanlige gode vilkår på opvækstområderne, som bevirker, at de allerede 

vandrer op i åen efter et havår. 

Men laksefiskeri er uforudsigelig, og det bliver spændende at se, hvad 2019 byder på. Måske 

bliver det et storlakseår. 

 

Havørreden har i de senere år stået i skyggen af laksen. Så i år, er der igen blevet finneklippet ca. 

60.000 stk. halvårsørreder på Hvilested dambrug, hvilket på sigt skal give os et svar på, om det 

er den nuværende metode med udsætninger øverst i hovedløbene, vi skal satse på, eller skal det 

være flere gydebanker i de små tilløb, eller måske begge dele. 

Der er også i år blevet gjort et kæmpe stykke arbejde for at forbedre de små vandløb. Det er 

forbedringer, der ikke kræver lovgivning. Der er gjort rigtig mange tiltag i forbindelse med spuling, 

udlæggelse af skjulesten og plantning af vandplanter. 

Ialt er der reetableret ca 20 gydebanker i Orten bæk, Frisvad bæk og det øverste af Linding 

å systemet. Selv om havørredopgangen i år har været under middel, er det glædeligt at 

kunne konstaterer, at mange af de nyetablerede gydebanker er taget i brug. 

Af andre tiltag, er der udlagt 3 gydestryg ved Mølby-Eg. Varde kommune er blevet færdig med 

Ansager Mølle og Kærbæk dambrug. Samtlige steder er der allerede konstateret stor 

gydeaktivitet. I 2019 vil Varde kommune udføre en stor del af deres vandplansprojekter. Dette vil 

give et boost til vores havørreder, som desværre har det skidt i disse år. 

Fremtidige projekter i 2019 er udlægning af 4 gydestryg i Ansager å, og udlægning af 8 

gydebanker i Marie bæk. 



 

Også i år er der blevet afholdt en del arrangementer. Der har været whiskey- rom smagning. Et 

meget populært arrangement, der for alvor kunne trække folk af huse. Grundet et max. antal 

deltagere, var det først til mølle, og det tog heller ikke lang tid, inden alle billetter var væk. 

Hen over sommeren har der også været andre arrangementer. Sidst i juni blev der afholdt 

Sankthans. Det skete som altid ved vores klubhus, med gril pølser, kolde øl og bålafbrænding. Der 

var som sædvane stor tilslutning. 

Den sidste weekend i juli stod VSF klar med et hold af frivillige hjælpere, til at servicere de mange 

festivalgæster, der havde købt billet til Oper Air. Brede smil og godt humør var medvirkende til at 

arrangementet forløb som det skulle. 

I foråret havde vi besøg af venskabsklubben fra Svendborg. Her bliver der som altid, lagt stor vægt 

på det sociale, dog kunne vi fremover godt ønske os lidt flere deltagere fra vores egen forening. 

Der blev desværre ikke fanget det helt store, så å-pokalen står stadig i Varde. Anderledes ser det ud 

med kyst-pokalen, da VSF besøgte Svendborg i efteråret. Aldrig har vi fået så mange tæsk, det var 

måske også lidt unfair, da Svendborg Sportsfiskerforening havde samlet 12 erfarne kystfiskere, 

mod vores 

3. De fik den største havørred og kyst-pokalen, så stort tillykke herfra. 

 

Vi er nu nået til den 31. oktober med årets sidste fiskedag. Kigger vi tilbage, er det et år, hvor 

Varde Å bare drøner op af lakse-rangstien. 1704 laks blev der fanget, mod 923 i 2017. Det er ikke 

kun den største stigning blandt alle lakseåer i Danmark, vi ligger også blandt de allerbedste. 

Men medaljen har også en bagside. Vi har mistet ca. 80 m. fiskevand på zone 1 mellem 

Mastesvinget og Isfuglesvinget på nordsiden. Vi har også mistet ca. 900 m. på det nederste 

stykke fra Hodde bro til Tyvkrogen på sydsiden af zone 2. på grund af ejerskifte. 

 

Der blev genudsat 1485 laks i 2018. Det er mange, og det betyder også, at vi skal have mere 

fokus på genudsætning, og skånsomt fiskeri, efter kvoten er brugt. Brug DTUs og VSFs 

anbefalinger, det kommer vi længst med. 

 

Under el-fiskeriet tog det ikke langt tid, at fange de laks, som skal bruges til avl. 50 hunner og 

lige så mange hanner. Anderledes så det ud med havørrederne, El- fiskeholdet måtte her tage 

søndagen med, for at få de havørreder, der skal til, for at vi kan opfylde udsætningsplanen. 

Havørredfiskeriet har i år generelt været under middel, i langt de fleste vestvendte åer. Skyldes det 

skarven eller de mange sæler, eller tropesommeren ? Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi ved, 

at havørreden er betydelig mere sårbar end laksen, da den har sit opvækstområde i de kystnære 

områder og vadehavet. 

 

Det er også blevet andre tider i Varde Sportsfiskerforening. Uden den indsats, der bliver ydet af 

alle de frivillige, udvalgsmedlemmer og bestyrelse, ville det ikke være muligt at drive den 

forening, vi har i dag. Jeg vil gerne her på bestyrelsens vegne, sige tak til alle de, som har givet en 

hånd med igen i år. 

Mange af dem, er efterhånden ved at blive lidt grå i tindingerne, og vi må jo ikke forvente, at vi 

for altid kan trække på dem. 

Der er ca. 500 medlemmer vi aldrig ser, når der skal ydes frivillig foreningsarbejde. Årsagerne 

kan være mange. Det kan være afstanden til foreningen, det kan være mangel på tid, eller det kan 

være manglende interesse. 

Det er nogle af årsagerne til, at vi i bestyrelsen må tænke i andre baner, så vi på sigt kan få flere 

til at deltage i de opgaver, der også hører med, så vi også fremover kan dyrke verdens bedste 



hobby. 

 

Vi kunne dele medlemsskabet i Varde Sportsfiskerforening op i A og B medlemskab. 

1. Har du deltaget i et x antal timers foreningsarbejde for VSF det foregående år, er du A medlem 

og må starte laksefiskeriet til premieren den 16.april 

2. Deltager du ikke i VSFs foreningsarbejde er du B medlem, og må starte laksefiskeriet den 

1.maj. Der vil ikke prismæssigt være forskel på A og B medlemsskabet, og prisen på døgnkortet 

i april bliver udfaset. 

Her er et lille udpluk af, hvad foreningsarbejde kan være : Vedligehold og rengøring af klubhus 

m.m, vandpleje, herunder nye tiltag i vandløbene, beskæring langs vandløbene og vedligehold 

af parkeringspladser, el- fiskeri, udsætning af fisk, og Open Air. 

Alt dette, vil selvfølgelig kræve en koordinering der bare fungerer. Det er som sagt et tiltag, som 

bestyrelsen har i støbeskeen, og bliver det aktuelt, vil det kunne træde i kraft inden for et par år. 

Det kunne jo være fedt, hvis vi næste år var 100 eller flere til præmieren den 16.april. 

 

Tak for i år, og knæk og bræk til en ny fiskesæson. 
 

 

 

Spørgsmål til beretning: 

Ivan: Angående det med A og B medlemmer - Jeg mener ikke jeg skylder noget frivilligt arbejde, da jeg har 

ydet mit i praktisk udvalg for nogle år siden. 

Kai Verner: Der vil sandsynligvis blive taget hensyn til ældre medlemmer. 

 

Andreas: Ved ulovligt fiskeri er der så pligt til at påtale som almindeligt medlem? Kai Verner: Ja, det er helt 

OK at påtale overfor en person, som fx fisker før den 16. april. 

 

Hans Jørgen: Vi gå da ikke rundt og kontrollerer hinanden! Kai Verner: Man kan godt sige til en person, at 

han ikke må fiske før den 16. april. 

 

Formandens beretning godkendt ved applaus. 

 

3. Forelæggelse af regnskab. (Helge Højstrup Jensen) 

Ingen spørgsmål. 

Regnskabet godkendt ved applaus. 

 

4. Varde Å Sammenslutning - beretning. (Henning Haahr Pedersen fraværende pga. sygdom) 

Spørgsmål: Mogens: Arbejdet med genopretning af Holme Å, hvordan går det?  

Jan: Kommunen siger, det er lige ved, at der sker noget. Man har snart sikkerhed for det økonomiske i 

projektet, og vi håber og tror alle på, at genopretningen kommer her i 2019. 

 

5. Indkomne forslag. 

Der er indkommet nedenstående forslag fra 3 forskellige medlemmer: 

 

Bent Pedersen foreslår: 

Vedtægter for Varde Sportsfiskerforening 

§ 3 Foreningens medlemmer: 

Stk. 3 ændres til nedenstående 

1   "Et medlems ægtefælde og børn under 12 år kan fiske på medlemmets kort i zone 1-2 og 3 når fiskeriet 

foregår i umiddelbar nærhed af medlemmet". 

 



Bent Pedersen og bestyrelsen er blevet enige om følgende formulering:  

"Et medlems ægtefælde/samlever og børn under 12 år kan lejlighedsvis fiske på medlemmets kort på 

zone 1, 2 og 3 når fiskeriet foregår i umiddelbar nærhed af medlemmet. Ledsagere er underlagt 

medlemmets fangstkvote". 

 

Jørgen: Må man også tage sine børnebørn med ud at fiske. Kai Verner: Ja, det gælder alle børn. 

 

Forslaget vedtaget. 

 

Bent Pedersen foreslår: 

§ 4 Medlemskategorier. 

Stk. 1 ændres til 

2   "Foreningens medlemmer opdeles således – Seniorer betaler fuldt kontingent – unge til og med 25 år og 

juniorer betaler nedsat kontingent – æresmedlemmer er kontingentfrie". 

 

Bent Pedersen og bestyrelsen er blevet enige om følgende formulering:  

Foreningens medlemmer opdeles således. Unge og seniorer (18 år og derover) betaler fuld kontingent. 

Juniorer (12 til og med 17 år) betaler nedsat kontingent. Æresmedlemmer og førstegangsjuniorer er 

kontingentfrie. 

 

Forslaget vedtaget. 

 

Bent Pedersen foreslår: 
§ 8 Bestyrelsen 

Stk.4 Bestyrelsens kompetence ændres til: 

3   "Bestyrelsens bemyndigelse" 

 

Forslaget vedtaget. 

 

Bent Pedersen foreslår: 
Forslag nr. 1 Medlemsbegrænsning 

4   "For fiskesæsonen 2019 kan der maksimum optages 25 seniorer medlemmer mere i forhold til 

seniorer medlemstallet for 2018". 

Dirigenten afviser at behandle forslaget, da forslaget strider imod vedtægterne hvori der står: "Enhver, som 

er fyldt 12 år, kan optages som medlem". 

 

Bent Pedersen trak forslaget. 

 

Forslag nr. 2 begrænsning af dagkort salg. 

5   "I perioden fra 16. april til og med 31. maj begrænses dagkorts salget til 12 stk. pr dag. 

I perioden fra 1. oktober til og med 31. oktober begrænses dag korts salget til 12. stk. pr. dag". 

 

Bent Pedersen trak forslaget. 

 

Bent Pedersen foreslår: 
Ændringsforslag til ”fiskeregler givet af Varde sportsfiskerforening” 

Der indføres følgende efter første afsnit. 

6   "Der skal medbringes et fangstnet af passende størrelse". 

Forslaget vedtaget som en anbefaling. 

 

Daniel Sørensen foreslår: 

7   "Fiskeri i alle fiskevande hvor VSF har fiskeret kan i april måned kun foregå, hvis man er medlem 

af Varde Sportsfiskerforening. Salget af dagskort foregår kun mellem 01.05 og 31.10". 



Daniel begrundede forslaget. Kai Verner: VSF er en forening, hvor der er plads til alle, det gælder også 

døgnkortfiskere. 

Afstemning: 11 for. Mange imod. Forslaget forkastet. 

 

Klaus Times Kristiansen foreslår: 

8   "Forslag om at frede hjemtagelse af havørreder i de næste 3 år". 

Klaus begrundede forslaget. Kai Verner: Ja, vi har for få havørreder, men det er drastisk at frede i 3 år. Vi 

har faktisk en anbefaling om ikke at hjemtage mere end 2 - 3 havørreder om året og medlemmerne er gode til 

at overholde denne anbefaling. 

Afstemning: 7 for. Mange imod. Forslaget forkastet. 

 

 

6. Pause. 

 

 

7. Valg af kasserer. 

(Helge Højstrup Jensen modtager genvalg) 

Genvalgt. 

    

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

(Kurt Dam modtager genvalg) Genvalgt 

(Jan Porsgaard modtager genvalg) Genvalgt 

(Kent Ager modtager genvalg) Genvalgt 

(Tommy Lykke Hansen modtager genvalg) Genvalgt 

 

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

(Bjarne Dengsø modtager genvalg) Genvalgt som 1. suppleant. 

(Daniel Sørensen modtager ikke genvalg) 

Klaus Times Kristiansen Valgt som 2. suppleant. 

 

10. Valg af 1 revisor for 2 år. 

(Søren Eriksen modtager genvalg) 

Genvalgt 

 

11. Valg af revisorsuppleant. 

(Ole Nørskov) Genvalgt 

 

12. Tildeling af Vandrefisken. 

Kai Verner begrundede valget af  Lars Ager. 

 

13. Kåring af årets fisk. 

Senior: Søren Porsgaard med en laks på 16kg 114cm. 

Junior: Philip Bruun Lauridsen med en laks på 2,8 kg 68 cm.  
 

14. Udtrækning af præmier. 

Kent og Tommy udtrak og udleverede en del præmier. 

 

15. Evt. 
Kai Verner: Husk der er beskæredage den 23. marts og den 30. marts. 

 

Medlem: Oplyser VSF om hvor der er mistet fiskevand? Kai Verner: Vi sætter naturligvis noget på 

hjemmesiden og så bliver der også sat skilte op. 



 

Per: Ros til bestyrelsen. Godt med anbefalinger og ikke regler. 

 

Tonny: Er der sket noget med de personer der er blevet taget i ulovlighederne i 2018?  

Kai Verner: VSF er ikke vidende om, hvad der er sket. Der er ikke fra foreningens side givet 

sanktioner. Daniel (Opsyn): Personerne får sandsynligvis en bøde på 2500 kr. 

 

Kent: Der kommer igen et arrangement med fluefiskeren Henrik Mortensen. Det bliver den 29. 

marts. Arrangementet vil naturligvis blive annonceret på hjemmesiden og på VSFs Facebook-side. 

 

Jakob: Jeg mener, at der efterhånden er kommet alt for mange regler i fiskeriet. Man tør jo fx snart 

ikke tage sin datter med ud at fiske! Ikke så meget politibetjent! 

 

Kai Verner: Tak til Steen for at have styret generalforsamlingen. Tak for det store fremmøde. 

 

Generalforsamlingen sluttede med at alle rejste sig og udråbte et trefoldigt leve for Varde 

Sportsfiskerforening. 
 


