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GENERALFORSAMLING
I99I

NBE SPORTSFISKERFORENING invirerer alle A- og B- nedlennør til
ordiruzr generalfursønling lørdag den 16. novenber 191 kl 14.15 i:

KVICKLYs CAFETERIA i RIBE

^^ ^^^^A 
A^^^ 

^^M^ ^^ 
A 

^ ^^^^ ^^^^
DAGSORDEN:

I . VaLB af dirigen .

2, Fo tandens beretning.

3, Kassererens beretning

4, Valg til bestyrelse m.m.

Påvotgerfulgende: BestJrelsesuedlem 
E;rl;_#tr*

I. supl Knud Erik Jensen
Revisor Chr. knudsen
Revisor.supl ErikMadsen

Nla er yillige til.tt ttodtage Be valg.

5. Indkonøtc forslag.
(Kun furslag, der er besbevet her i blade, Llq vedtoges af 1991 generol-
forsarnlingen).

6, Eventuelt.

7. De som sedvanw gode gule .erter.

- - -Bestyrelse -



FORMANDENS BERETNING 1991

Så el tden inde til at afgiw beretning om forl.øbet .tf 1991.
Som sædvanlig har del vprct el lravll afuejtkår. og vi har i besnrelsen weret
rundt om mange emnpr, men l@lles lor Je leste er. dt emnerne pd den ene
ellel den a de nåde har haft interesse for rores fore ing.
JeB vil ontale nogb af de berørte emner:

Ribe NørrcålHjortvød å
Morten Dahl Hansen har i øjeblikkel for forcningen e dnsøgninq liggende
hos Ribe kommune om lde afdet edente åstlkke, ca. Ikm.
Vi skulle, hvis lejemålet dcftptercs af kommunen, bliv? i sta|.l til al
forhi dre netfiskeriet i dentu del oJåen,
Et ødzl@ggende ftskeri på glund aJ det enalle åløb.

K.tnosejløds
Der har i Sønd.erjyllands amt v@ret dlhokll møde med i teresserede parter
o de ne seilah,
Amtet anbeialer et1 ret stor del af amkls randløb som egnede for de e
sport, ølt for store stlkker efier vor mening. Vi (Bent Nissen)og flerc a fue
prolcrtercr, oR sejladJomfidcm?,il blivc bclkårct. Amtet lalder det e'kruftig 

beTrcnvring. Det er dd også iJorhold lil u, hvor enhver Aan \ejle
efer behag.
I forhald til det nuvercnde antal katner, som fi løber ind i ved vores å, er
det e b.tjlig udvidelte.
Et df probletnelne er udLejningskanoerne, fio.tt ril begr@nse a tallet aJ
udlejningska oer, men geskr lra både in l- og udland kan søsætte, lNor de
vil og i det a tal, de ,il, Man forlanger godt nok e desi fektio al
konoerne, hvis man søs@tter ove for et alambrug. Hvem skal mon sørge
for dette, og hvem skallkan mon foretltge kotrftol herdf ?
Yi sknl selvfplgelig acceptere, at andre også ka ferdes wdlpå åer e, me
intltil viderc er sportsfiskerne og lodsejetne alene om aI bære
omkost i gerue i lortn af s@rrc urc lan+s åp n. vcd ødcl@ggelsc af brinker
og ved landgang på ikke illadtc st?dcr. End u ct rdgen ikke afgjort. rå Bent
Nksen følger nøje udvikli gen.

50 årc jubil@um:
Vi havde den 22. februar e rellykket receptio ia led ing afforeninge s
50-års jubileum. Der ver ftt besøg og p@ e tuler til os. Vi blev betenkt
ned mange gaver afJorskellig art, og vi siger na ge lak til Eivene.



Lodtejeraften:
Vi høvde den 25. september efi lodsejeruIter, luor qlle rote lodsejere rar
invilerede, Vi fk ct par stykker brcd og havde en hyggclig afien, og
bestlreken har det indtryk, at der ikke er prcblcrn?r lodscjeme oB os
ine am, Det er dejligt.

Nye wing på åcn
Den store åslJnge vest for Kudsk't gård får vi ikka sikre, bedrc mod
gen emsk@ring end naturen telv vil klare. Delimod gfu Ribe am, om
kortere tid i gang med at føre åen tilbage til de 2 ret store sving wst for
Staunagerfuo. Tak fl arfiet hetoh

Fladt å
Vi har el lille Woblen med lorcninpen i Gram vedrorendc vores ahale ned
dem on, at di må fisk på vores sidside af Flads å, lra Harrebv bro op op
tll da.rnbruget. GÅm skrtlc så teie'no sidenafsamne, nk*z.'op vi sFulie
have lov til at fske hcr. Gran har endnu eJter"et par år ikie Jået iejenÅtet i
ordcn,- så vi ikat nok til at oterveje Gråm-forbningens fskeri 

"på vores
lASt,te.

Eulnu venEr vi lidt, da Grarn-forcningen indJi.l vidzre er dzn eneste, der har
sagt jo til at støttc lores Ribevesterå-projekt nød.20 kr ø- medbm.

Danmø .t S porttJiskerfotbund
Jeg mcncr, at vi nu lår mere og mere srt e lra Danmarks
Sporsfskprlorbund (DSF)- DSF har til den nye lerskvøndsfske lov stillel
udmerkcde krav, op ieg fonemer, efter de oplysninier, vi har fra
lorbundet, at vi nu slippiråfmed alle nedgarnene iktøe Øslurå.
D.et ryi havl hjulpei.'at DSF er btevet Flar oveL at vi her i det vestjyskz
skulle ha,re helt anderledes og væsen lig størkere støtte i vores kamp mod
8ørnrtskeriet, hvis DSF skulle beholde os som medlemmer.
leg synes, at blddet "Sporlsfiskaren" er et Wnt og sobert blad til e absolut
fimelig pris, Er man ikke tilfreds med indhowet, m\å det vøre op til den
enke|e-al.konnc frcm med indl@g eller a ikler, der cvl. kdn g@rc blad.l
enalnu bealre.

Natutfo rrd
Gelsåsannensbningen hor oprcttet e Mturfund. De har ønnoder RSF om
at indbeutk 4 gange s-Un. kr til fo,den. Vi er nwget tilbageholdende n?d
al sige ja lE il" da vi nencf, det er s,@rk k|itisab"lt, at rorcninger og lond"
selv tilbJ.let ot give tilsk d til arbejde\ som lig|er i ønttsregL



Ilvad skat den lille Jorening med måske 50 medlemmer gØre, hris de skdl
h@e et projeld ti1200.000,' kr ge nenført?
Vi i RSF betaler i forveje ca. 34Ea af Gelsasammewlutningens udgiltel
altså også til naturfonden, så'ri stnes, aI i behlpr tiktel*eligt.
Vi skal i Ribe amt ikke betale til amlsorbejder, og vi fåt J. eks. de to
tilbageføri ger vest for Staundgerbro udført ude udgilrer lot RSF, og vi
har selufplgelig heller ikke betalt tikkud til tappemes restaurering i Ribe.

Nedgørn i Vadel awt
Fritidsfiskerne er allerede i fuld ga g med aI søge tilladelse til
nedgansfskeri i Vadelnvet.
Vi, og det er også Bent Nissen,Iølget sammen de øvrige foreninger med.
åløb til VddehaveL udvikli ge serdeles øje.

Ribe Ve erå
Det arbejde der har kr@yet og kr@rer mest tid er dog selvfølgelig aftejdet
med. at l4e rtskerettetl i Ribe Vesterå. I defte øieblik, den 20, oLtober 1991,
.{t'e rer vi et møde med Gert Mikkelsen hos advokat Langbery. Vi skal
hdve skrevet den endelige dJormning af kontrakten, jeg forudser ikke
nogen probkmer hermed, da Gert Mikkelsen og vi er helt enige om .tftalehs
punkler. Det vil rige, at når vi på generallorsanlingen har lået druiel
lcjcnålet. oBlorhåhcntliq hatJåct ollole vedraget, tå Aan vi fra den 16.
januar 1992 begjnde rtskeiet i Ribe Vesterå, og fra 1. januar 1992 vil alle
rettigheder til at rtske laks og harørreder derude tilhøre Ribe Sports-
Jiskerforening.
Jeg hør i "fiskeRlBEtragtninger" nr. l/1991 gennemgået aftalens
vigtigste punhel, og ril ikke bluge pladt på er gentagelse her. Derimod vil
jeg gengiue.resuhatel af besryrelsens drøielser yedrørende de restriktio er,
som vt ma l drøfe,
Nedenyiste "Fiske beslemmel-ter" fil blive udleveret til alle kortkAbere oP
ser således ud:

F ISKERIBESTEMMELSER FOR RIBE VESTERÅ.
Disse "Fiskeribestemnelser" sko.l rere ge neml@st, Iør d begy der at
rtske.
Fisketi er tilladt Ira l?ingbroen (hovedvej ll) ved Ribe, og på sldside ud
til hlor bådebroente ved Kanmerslusen begynder, på nodsiden ud til hror
hlller e rel Kamnerslusen begynder.
Der må fiskes op til broenved den gamle åslynge, men ikke syd for boen.
Del nå ikk fskes i den gamle oslynge ved "Petercholm".
Der må ikke fskes ,est for Kannerslusen.



Det udl.everede fiskekort skal bøes synliSt-
Mindstenåletlor lakJ, havprreder og getfuler er 40 cm.
Snæbe len, nedfu ldslaksl h4vønedet er bnlheded4.
Der er føngstbegrænsning på rnaL 5 stk. la*sefisk pr, døe.
Der nå udelukkenda fukes nød rcgnarm eller kunstig, øgn og hrn nød een
stang ad gangen. Det må alså ik*e Jisk?s ned I. ckr, mdddiket, rejet,
sildastrimler og ligne de,
Ved rtskcri med rcg omt må der ikke anvetules nindre krog etul størrelse
110,
Hvis en krog ikke kan fiernes lra en fisk der sknl genudseltes, skql linen
klippes så t@t ved fuogen som m ligt,
Der..må ikke bruges JanSstkrog frq sæsoræns begyndelse til og med 30-
opnt.
Der n å fskes fr.t 16. januar til 15. novetnlrer, begge tutge irchsive.
F@rdtel til og lrø åen skøl ske uden gene for lodsejerrc.
Størst nulig hensyn til miljø, fiskebestand og a dre fiskende skal drises,
Der skal vøe stiu@r.lig optræden. Brug aJ radio o. l. er Jorbudt,
Parkzring må ik:ke være til gene Jor ladsejerne og skel skc på lavlige eller
anviste steder, $e bagsiden.
Udover disse lokdle beslemrnelset gældel ferskr)øtrdsfskeriloven.
Alle anvis inger [ra foreningens kontrollører sko.l efler korrtnes.
Over|ædeke al "fskzribesrcnneker" elkt lerskvandsfrskeriloven medfører
bortvisnitg lra åen-
Den udleverede føngstrøpport sknl udjyldes, også evt. med 0, og sendes til
DåtnkJ adr. Porto er betalt.'D-einå 

ikke fiskes Jra båd.
Arskorl *.!tn løses aI da sk" statsborgerc oB medlørcr indneUelse i Ribe
Sportsfrskerforcning som B medlem,
Dette B-medlemskort giver udridede rtskercttigheder, ud over retten til ut
fi.ske i Ribe Vesterå.'Når 

en voksen køber dogkort ellcr 3-dageskorL k n eedkotn nendes bøn
der 12 år løse kort til hah, pris- Disse Wn skal fake i uniddelbør rerhed

af den voksne kortløser,
God fornøjelse.

RIB E S PO RT S F IS KERFO R EN ING,



Bestyrelser me er, at det er rimelige, nun lø^tendige bestenrnelser.
Det ntå også vere på sin pla^ at rcdagØe fot den lomentede rt 4$iei g:

FiskPlek
Ad inistationsudIwr

Udgifur ialt

RSF 500 nedkmrner d 400,-
RSF 60juniorer d 150,
Fra Gratn-forenirgen
Nte B medlemmer 200 årskort ti 875,-
100 stk dagkort ti 80,-
1&) stk 3-dageskolt d 175,-

Fowentede itultue gter ialt

kr 375.000,-
kr 50.000,'

kr 425.000.-

k7 200.000,-
kr 9.000,-
kr 9.000,
kr 175.000,-
kr 8.000,-
kr 17.500,'

kr 418.500

Vi opererer .thså med et derskud på 6500,- kr, som vi, hvis beløbene
kommer til at stenme, dekker i dlra vores formue.
Nu er 1992 et prøveår. Bestyrelsen vil i ålets løb s@rdeles nøje følge
udvikli ge derude wd. åen, og vi vil tlrge højde for @nd.ringer i 1993,
Vi fremLegqer på geheraprsamlinger et forsløg, dzr lyder på vedtagelse øf
leien ålel.
Vi stfu nu i den sinradon, at vi ved at site jø til foreslaget kan Jå en mange år
gdtunel øiskedrøm til at gd i optyldelse. For det føNte at Jå nettene v@k frø
Veslelåen, for det a det, at RSF har enerette til lakse- og hnvørred.rtskeriet
på dette astykke, og for del trcdie, øt fi her kommer til at råd.e over et af
Danmarks fneve lakse og havoftedrtsk?ri.
T@nk på støftelse af de etfa gede hb'øfteder, omkring 30 pund for de
ttørsle, og om få år ril laks i satnme størrelse absolut iLke vcere et sersyn
derude.
T@ttk på forøgelsen af dntallet afrtsk i åsystemet, mit g@t til rære ca 2500
til 3000 frsk flerc ind i åe .
IeB er klar over, at dirse herliSheder vil komnc Iil at kottc hve A ogB.
medlem en fofiøjelse på 400,- kr om fuet. Men 400, kr er omtrent l1
paL*er cigaretteL godt een pakke pr- måned. 400,- kr = 200 ceruttet, ikke
engan8 een ont aaqen.
E samlet A medlemspris på 1275, kt og en samlet B medlemspris på
875, kr, Ior dette belOb kan man få lov lil at gå på jø.gt i 3 - 4 mårcder på et



negel lille areal. I kan dI ovenstående sømmenliSninSer se, at besryrclsen
meier, al RSF ka tilbydc et hemraSende fskzri til en absolut im?lig pris-
Kommer der senete lejenålsnedstzllehet, evt. på 8rund of støtsoverrøgebe
affskzrctten derude, vil vi seh,følgelig rcgulere nedlemsprise e hereltel.
Vi skal have en rinelig arbejdskt pilal, nen derudover ikke tuoget overskud.
Besryrelsen ønbefdle nege, suyrkl vores lorslag til vedlagelse.

Yngelpleje og udtentinger kommer Bent olsen ind på ved general-
Jorsamlingen, og Allan DinesenlFinn Silber vil rcdegøre for junior--
arbejdet.

Til slut en tak til alle, der på den erc eller den ønden måde har arbejdet for
Ribe Sportsrtskerforcnins,Tak til en sæ eles loyal og arbejsom besryrelse.

Med venlig hilsen kn@k og bftek,
- - -Be n Skiddt- - - - - - - - - - - -

F or es lag t i I G e neralfor samlin ge n
FORSLAG 1
nwebe til lovene:
Der må i Ribe Sporrsrtskerforerings vende udelukkerde rtskes med
regnorn eller kuttstigl .tgn. Det er således ikke tillødt at fske med J.eLs.
mafulilrcr, rejer, siuestimler oE lignende.

- -Bestyfeben-- - - - - - - - - - --

FORSLAG 2
Lav@ndri e:
rafagral J putlkt t, stasrellre rr ref:
Optagelse df A-nedlemmel sker ha B-nødlewner, hrorof en trediedel skql
v@re juriorer, som samridig forpligter sig til at dellage i foreningens
juniorarbejde.
Ændres til:
Optøgeke øf A-nedlemner sker fra B-medlemmer.
Del tilstr@bes, at min^t en Jemted.l skal v@re junioler.
A-juniormedlemtner frø Ribe kommrne er Jorpligtet til at deltage i
Ioreninge s j niolørl)ejdc.

-Besryrclse ---------



Bestyrelse+----.

FORSLAG 3
Inv@ndrittg:
Paragruf4 punkt e: "inde l5. nov" endrcs til ,medio norember"

-.---- - --Bestyrelsen- -

FORSLAG 4
TiAøjeke til love,E:
Brug øjJangstkroq er forbudt Ira sesonens begydelse til og med 30. april.

FORSLAG 5
Almi deligt forslag (ikke lov)-
Beslyrelse foreslår, at RSF på altalte vilkår indgår lejemål med Gert
Mikkehen om leje af alle Gert Mikkelsens rcttighedet til lakse- og
haøftedfskeri i Ribe Vesteft

---------Bestyrehen-

FORSLAG 6
Lovendring:
Paragraf 3 punklj tiwjes:
Uldtdget er fiskeriet i Ribe VesteÅ. Fisketideme her fastsettes i årene
1992, 1993 og 1991 af bestyrelse .
Detre [orslag saml forslag 7 bortfalder, hvis forslag 5 iLkz vedtøges.

---Bestyeken----- -"-----

FORSLAG 7
Iøvændi g:
Paragr64 pu he:
"senest I. marts" @ dres tilttse est I5jatuar"

Bestyrelsen-_-_,,,,_,_-

Be gruxrlelse:
Forslogene w I - 7 er frd bestyrelsen. og er egentlig k n ødvcndigc
justeringer havedsagelig ned funblik på Vetteråen.
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vedrørende ju iorerne er det i øjeblikket således. at det k iber at fnde
ju iorer nok til at ophlde en ,rediedel, oB del betyder jo bl.a. al rentetide
Jor juniorcr er n"gd konerc endjor vniorcr,

Besnrelse --

FORSLAG 8
Pa Sraf 3 punh j, @ntuing:
*Fisketid ha l. apfil til og med 31 oktober" til " Fisketid fra 1, mørts til og
med 3l oktober.
Begrundelse: Min begrundclse lor torslagct er den, at vi gerw skulle have
mulighed lor at lange dc lakr oB havø cdct. der komftEr op i åcn på delle
tidspunkt.
Ilølge biologerne ulle ktks konn? Iidligt på årct.
I ved jo alle, at en del laks oE havateder bliv langet på andre måder end
den, vi lyttfskere bruger. Så er dcr nok nogen, der siger, jamen hvad så
ned nedlaldsfsk? Det ff jo ilolge vore love lorbudr al tdge dem. så det el
bare med at s.ette dem foftigtigt ud igen. Som de fleste ved, |i|er
fersh)andsrtskerilo're mulighed for rtskeri Jra 16. ja uor til og med 15,

De, der lwr noget ifitod forsløget, har jo lo't, til at vente ttøtl ttt dyrke deles
hobb.t til senere oå' året. Med hilse sant k lEk & brtEk.
-------------------:------ -- - --- --- --- --Joln Tosti

FORESLAG 9
Ikke danske statsborger skøl have mulighed for øt løse årskort til Ribe
Vesterå, til en pris tkke under hvad et medletnsskab af foreninge kostur.
Kortet skal kun g,iw ti adelse til fskeri i Ribe Vesturå, og ingen rettigheder
som medlem af foletri gen.
Del foleslås e korlpris fot 1992 på kr rcAO;
Begrundelse: Gennem en årrække har e del lystfrsker bosat sld lor
gtue sen jevntligt fsket i Ribe vestelå. Hvis de skal lortsætte fiskeriet i
Vesteråen på samme måCe som hidtil, vil det were Jor upraklisk og dyrt Jor
dem at løse kort hvert tedie ddg så de vil finde anden rtskeplads, og |i
midstul nogle gode "kunner".

Gle ikke de ikke ubetydelige indtegt salget qf seb få kort vil udgørc-
- - - - -- - - - - -AIla Jenier--------,-,,,,--,
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FORSLAG 10
A-medlcmmer skal høve mulighed lor at tage en g@st med 2 gange on året
til en pris af lO0,- kr pr gang. Det er op til den siddende bestyrlse at
be s temtne prisen frernover.
Beglundelse: Forslaget har ,@rel Jrembrøgl før, men det bliver det jo ikJ.e
<lårligere af. Gennem et lyslfskerliv trcfer nan jo nange men esker, man
bliver inviteret p,å fskeri, men har desværre ingen mulighzdlor at irtvirerc
igen. Man kcnder og\å en del B medlernner, hvor det kan være gulleroden,
def, trods e krallig kontinge tstigni g, holder dem fast som B-medle er
ittdtil de blivet A-medlemmer.
Husk på, det er B-medlemmerne, der skal forts@tte Jorcningen,

-, --- -- - - - - - - - - -- - -Erik Moltke -Larse - -

FORSLAG 11
B medlemmerne skal have mulighed. for at fiske i Fldds Åfra Fote Darnbrug
til Samtnenløbet,
Beqlundelse: B-nedlenner er mennesker, der hdr betab kontinge t i ,nåske
op til 12 år. Presset på @vnte stJk*e er ikke stort, så dcr er god plads til de
B medlenrner, der skulle yille udrytte muligheden. Sidst, rner ikke mindst.
Vi har ikke fåd lil at nægte dent det, oe det ville oqså vtere uretl@rdig at gøre
det. B medlemmer e er jo e rel vesentlig del af Joreningens
in ltegts9rundlag-

------- ---Eik Mohke L/irse - ---------------------------

FORSL{G 12
Fladsåe åbnes for fsketi df eI vist ontal B,medlemmer (f. ek. IU)), Det et
den siddendp besNrelre, der afgu hvor nange B-metllemner. der skal løve
rct til fisk"ri i Flads A.
Begrundelse: Jeg er bekendt ned, at et lignende forslag har r,tL'ret behandlet
og blev nehtemt på en tidligerc Eenerulfotsamling, Forsldget skal ses udfla,
at RSF lejer Vesteråe , og at medlemsko et herved stiger for både A- oE B-
nedlemmenQ. (Jeg er sel! A me.llen)
Da der er få A medlemmer, som fisker i Fladsåen, vil det dlra it
synspunkt v@re rimeligt, om B-medlemmerne fk ovennæt te huliqhed
for kontinge tforhøjehen

- -.--.--' Anchar Eriksen
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OM FORSLAG IO
Jeg (Holger) hat ,idligerc lrensat et ligncnde Jorslag, og jeg srørter da
besteml ideen- Vore venrcrlkonkurenter i Gram hor en sådan ordning, og
det er meget lidt, den udnlltes.

- - .--' - -Holger-- " -- " - "' -- "'

OM FORSLAG 11 A. 12
Som det ses. er der to næslen ens forslag, og det er jo problemorbk i det
tiwld". at begge vedtoges. Iivis lorslag lO Io*astes, kan der uden videre
stemmes om fofsla| I I , der så enten forkastes eller vedtages.
Hvis forslag lO vedtages, ville det v@re mest praktisk, hvis A cher Eriksen
selv er til stede og iøvrigt vil tr@kke si, forslag.

- Holser- ---- -' -'- "' " " - -

GEN ERALFORSAMLINGEN I 99 1
Neppe har Joreningens rnedlenmer ellet besttlreke på noget ,idspurrkt set
Iren lil ø genaarorsantilg søn nebp deNE gan{-
Gennen nønge år har vi i ovennål lået orerne tudet lulde af. hvad vi skulle
gøre ved såvel Øster som Vesterå - øltså, hvis det stod til os - og det er jo
etop den e situation. vi er i nu. Det skol u visc sig, om alle dc sikkert

velmente onl der er sagl u.le ved åe også har naget på sig. Vi nindes i all
Jor høj grad alle de loltct om hjelp, også aI økonomlsk art, vi kunne
påregne, hvis vi o.s.v.
De folEiske forhou er i øjeblil*et, at htis Ribe Sportsfrskctforening vil
købe Vesteråe Iri for nedgan\ og hvis Ribe SportsrtskerJorening vil leje
Iilkerette , og hvis Ribe Sportsfiske{orening vil sørgc lot en ganske
bet deli+ Iorbed nS aI f.\kemulighede e i Ribe øsJstemct, så må samme
Ribe Sportsfiskerfore i g skam selv betale,
Vi her Jået skulde*lap i massevis, t en i lejekontaldel tales der om Lroner.
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KOM OG VÆR MED!!
Indfydelse er noget man har, hvis man selv Rør nolcr ved det, man onsker
at have indtlvdcbe.på..På generalfursamlinicr i Rlbe Spo sfsketorening
ef 4el satedcs, at aef rkkc k4n @ndrcs i vealt@Rtcfne med mindrc lorslap il
tcndring har v..prct^ med i trpdlemsblader. oglet er med sik*erhed en'god
ruine al gøre det pd.
Og dog? Et d"t il,ka også lidt alen sovepude?
Ffu det ikk IolA til at sige ril sil silv: Ikke opet vptlip! - iep bliver
l1jeryne, Kere venner . der går jo ikke. Så er deljo de an-tlre," dir nger
bpslulningeme. og sd ef det jo med liden rct, nan kan blandc sig i, hvad dpr
kom ud aIdet, Altså. hvis du vil lnde dig i ah, hvad vi andrc rtnder på. så
bliv du barc hjemme, men! skøll du metle, oI netop de argumånter, im du
her tømret sammen, er af øfgøre de betydning.for'ller imbd det, der er ved
at ske, så må du møde oD.
JeB kan lorcrtillc mig. at dcr er mange, der har gode og intercssante
spøryrnål ilofiindcl:e med Ve:teråleien, men leslormandens skrifrlipe
beretuing. den skulk gerne give svar på det meste.

__-_-_- Holger-__-

Kassererens tanker
Som kasserer har max jo en Jorestilling om, hlrorda det ka kotnme lil at
l.øbe rundL
Jeg kan lonælle, at mine tankzr om penge går fi:
Vi cr Bodt 600 nedkntner. og vi ikal-a!1tted e.400 kr ttprc hver. og det
giver ca 240.000,- kr.
JeB regner med at vi rnister op mod 100 medlefitn?r, nen at vi til pene@ld
Iår mindst 200 nJe, altså et over,kud på ca. l0O ncdlpmneL oyZa åe io
ikke et nkd i lorycjrn det 800,. kr lot hver, altå iatt 8o.ooo,- Ir og fizryi oppe pd 320.000,- kr.

600 ttk "gamle" medlemrct d 100 kr
100 stk "nye" medlemmer ti 800 kr
600 stk dagkort d 80 kt
300 stk 3-dageskolt ti 170 *r
Frq Gram fore ingen
IalJ

-diverse drilsudgifrer
-ert. fejlskøn
rest

'ta

240.000 kr,
80.000 kr
48.000 kr
51.0M kr.
9.000 kr

123.09!_kt

18.000 kr
5.000 kr

375.000 kr



Som du ved er de 375-0OO lige hvod vi skøl bruge, og hvis ellers vi får en
Wsende ondel af de rnitd$ 3Un fsk, der hidtil er gåat i garrene, så bqver
det nok ilke sver, at få 1993 ,il at Bå rundt. Her ville det jo vøre skønt, hvis
den nre Ierckyandsfsk?tilov ville lade del hobbymæssige og brede lolkelige
fiske lå Ifemtin hemfot at ligge hj.mme i rin scng og lothindre ahdrc i aI
rtske.
Jeg ville NÆSTEN *unne arcepterc en netfskcr, der sad stille og rolig nede
vd den oE haldt sit net i en snot, men at hdn skal kunne Jorlode sit
fiskeredsl<ab i time- jø døgevis, det er og bliver e uforskommethed.
Heldiguis (undskyld udtryA*et) har de famøse etrtskerc overdrevet dercs
gørcmål i en sådøn grød, at de selv har gjon resten af sømlunder
oprrærkom på, hvor ufne de er,
Del er også utroligt- at on lra olJenrlig sid" har vilk, rtnde sig i, at en
ga,$kc lille gruppe aI byens boryerc h4r tilrun"t sig den FÆLLES firkercL
som u en Bang fndes i Ribe, det burde vere løg . Mi etaleriA*e helt de
samme som fonnøndens, men det beeiset jo bare, at som Stotm P, søgde,
"I)et er syert øl spå, iser om fremtiden'l

-- - -Holger

DIN FØDSELSDAG
Sorn desvarre ku ca 45% aJ lorchihgens medlemmer har konstateret, så
var der på l99l.nedlemsko et plads til at sl<rive sin Idtu?lsdan. Ikke .lordi
ui vil sende fødselsdagskorr til dig, nen deritvd lordi vi gene vil Ior-
hindrc, aI tobte clkr få anden vis bortkomne fskckofl ikke misbruges og at
"udlån" ikke kan Il de sted.
JeB vil ikke pastå, on der er I eller 10, der onpås det personlipe fiskekort
pi en lidt tiu@ldig truåde. wn med fødsehdaroTn sncide på kårier vit der
wEfe syeft øl lave nwnfe,
Jeg håber, de sihta 55% hus* at pålorc datoen på 1992 ,tt?dlemsko er.
Hvis vi har din tødselsdato, vil der sd - IOdselsdag: dd.nm.,åÅ -, som du
selulølgelig gerne ruå rcne, hvis det er forkert. men mangler vi datoen. står
der Jødselsdag: matrylet, så husk dat.
Forresten er det jo ikke CPR w., vi spørger efter. Det har vi ikke noget or
bruge til - endnu do.

-.----------"-Holeer
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Rykker for kontingent ! !
Gennem mange år har det eæret kotume, øt hayde na ikke betalt sit
kanlingent l. marls, så var mat ikke medlem afforeningen flEre.
I 1992 er det e del anderlzdes.
Kontingenlet skal ,r@re indbetalt senest 15. ja uar, for rtskeriet i Vesteråen
begynder 16. januar, og del er jo umuligt at skille medlemmetne ad i dem,
der starter 16, j.tmnr, og dem, der ikke gør det.
Samme med det fremrtk*ede betalingstidspunh er der lderligere det, at
pisen stigel rel meget, og ,tå/ man så t@nker på, at det jo lige har veret jul,
så må,"i gøre en undtagelse. Giro taqer ca. 5 dage, så jeg vil gørc det, at de
m4dlemmeL som jeg ikke har odtaget kontingent fra den 20, alts,å den 15.
+ 5 girodage, sender jeg e rykker til. På d.en måde Jår du ca 3 ugers
uds@ttelse, men så ftatager du dig sely chancen for at fiske erter
glønlendere, og du pålægger mig ekstra aftejde, og det kaster forcningen
penge.
Det hj@lper mig e del, hris de, der til udmeldes se der rtskektrtet retur
med en bemerk i g herom.

---"---- - ----------Holger-------

N,iESTE NUMMER!
Sammen med girokoltet Jor 1992 ,ril du modlage et sæntummer af
fskeRlBEtrøghti Ber-
Indhomet bliver følge de:
Vore love i ny udgaye med rettelser Jra generalforsatnlingen.
Regler for fiskeri i Ribe Vesterå, herunder vil der blive infomeret om
daskoltenes udseende.
Parkeringsmuligheder såvel vcd Ribc Vcstcrå som vcd rcstcn aI vore
fiskevande.
Korl ovef fisketandene med de mest d re dte tilkørselsveje og
palkefingsmulighedeL
Bl.a. vil vi fotsøge at finde ad af navnene på de forskellige områder i
Vestelåen, hror trdrne som "Rørholme e", "Bøgilds hjønte",'Li e Gen
e nts kerittg ", " S tore Ge nnemsk@r ing ", " KanalhuJ e t ", " Amlas P lads " o g

ma ge fcre bliwr deL det t'il dreje sig om,
Pr@cise angivelser af vore rtske,ra dsstek inger, der jo af gode grunde
ikke helt får plads nok bag på fskeko et
Meddelelser, somko vøe af betldning for dit rtskeri.
Af prakliske årsager il \ri bruge en særlig Bod papb, og det er så naninge ,
al du skulle k ntte medbri ge s@ruuntmeret hver ga g du skal p,å fsketu.

Hol pc r- - - - - - - - - - _ - - - - - - -
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SYNLIGT FISKETEGN
Endnu ikk? på vort gamle omfide, men d?l nye:
vi hat i be;ryretsei ltndet det påkrevet, at'fslekortel b@res synligt under
fiskeri i Ribe Vesterå- Det betJder, at vi samme med fiskekort ska.l
udlzvele sikkerh4dsttål og plasticetui jor ot det kan lade sig gøre. Me hvdd
tå med foreningens uedlemmer? Det er jo swert at skilk tøget ad, som
umiddelbut ser ens ud, 08 da4or nå ttødlemnene også hove el plastic-
etui, som de kan l.pgge ghoknrlet i og h@Ile N løjen. EtIafinB et jo i|kc
løndelsvare, så er der en mellemnedlentnerne, d.r hØ en praklisk løsning
på problanet, så skriv eller ring så snart som muligt.

--- Holger---------- -------- .

EN TURISTF/SKERS O P LEVELSER!
I slutairgen afj ni blev det endelig tid til fisketut. DeI havde bbEst og regnel
en del i loråret, så der nårte vere fsk i de, JeB madte godt nok vdldemar
Olsen, han havde erdnu ikke latt nogle. så det brcntede jo oplimisnan lidt,
Så modte jeg lormand skj@dt, oB hott hovde lået nogle stykker,
Se 

"rc 
madk jeg også Benr Olsen, oB han havdc jå dage Iotinden Ianget 2

på I fskrur og ved a drc kjliSheder hal llerc sørc N, som godt nok nØd
nam,.ta I'k vaf qef at$a,
Det gikbgså fnt. Jeg løede llere på, soti vør ktogere end jeg, men klorede
dog øt lande to på 2 -2,5 kB. Dem der hoppede aJ, var seluJølgelig
kempestore (tror jeg ok). Det beviste Jens og Per, for det skete et par
gqhge, aI,je| tuode rtsket et stykke igennem, så kom Jens og Per og frskede
del sanme srykke igetuten og landedc fisk på over 5 kg,
E dag. da Jenr havde låer sin fsk. forcslog jcg, at hdn korte liemad nu,
for så kunne han vere hj?tnrn" otn en halv tine. Det gjorde lnn så - men tog
slt horc ud og hanlede e om cJl?middagen, igen efter ol jeg lnvd" Ioftercdl
den. Det val egertlig (N ttods af Jens og Per) en neqel fr tuL og et besø8 i
begyndelsen af juli var også fn. Det gav også to-
Da det nu var gåe, såffi, toedejeg el besøg i slutninqe aJ juli også måtte
wpre sagen, men fiu v der hclt stille. Jens og Per var der hpller ilke, så der
var nåske en pquse i opgangen. På denne tur var sønnen med, og hon
foreslog, at vi da bare kame tage d til Kammerslusen ogse,omvaS og
Ge langede noget.
DeI &iolde vi så. Vagn passede net indersl, oB Gert Wsede de ydersre net,
sd vi talte før lidt ned Vagn, son rat iga B ie.l al ret$e de første lo
lwvøfieder.
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Vi gik sd længere ud og ki**ede på Gert, som hevde favh med at slå grude
afnettene. Va det gik stadig indad og bragte tang med.Ind imellem fk han
dog også id til at løfie en fisk op i båden, men desvene yar båden nellem
os og fskene, så yi kutne ikke se, hvor store de rar, hatr sendte os eI snil
og vihkedc til or, og vi vinkede ige .
Nå, Vi gik indad igen. Vagn sad og grovhyggede sig på bredden.
I nettet lige ud for rtrr korkpropperne trukket ed i de e e side, og i et af
ette e kzngere inde var propper e trukket ned to steder, så Vegn nå e ud

og henk en laks og to luwørreder nere. Vi talte også lidt om, hvorlor de
ege tli9 ville udleje fskereuen il sporbrtsker e, for det var jo et skønt
sommetjob al have, men het mente Vagn, a, han blev jo ikke ligelrem
Jngle, og det val jo hellel ikke hver dag, der var e svag vestlig rind -sol
oE 25 qrurler C.
Vi talte o8så lidt onforhistorien lilf.skeretten og rtk at vide, at Vag s Iør
havde købt dei i 1912 for 6,000 kr af en sa{fører eller advokat i
KøbenhN . Så sk lle Vag til at rc se fisk ige , og |i gik ind og købte os
e ls.
På yejen hjen rcgnele vi lidt på de 375.0(h kr, som lejen skulle være, og
den kan vel opdeles i ca 50.000 b for salg a.f kort til Vesleråe og ca
J25.000 kr lor løvørredet og lakt.
Hvis rnan .rå regner med e Seurcns itsv@gt på ca 3 kg og en pris på 30,-
kr pr kg, så bliver det I ca 3500 stk. 3 kg er måske Jor lavt, for der
kommer rigtig store ind. Vag fortalte, at de sidste år slog
danmarksrekarden med etl havøfied på l5,l kg.
Alligevel, der er mange fsk, sotn sktl samles op og renses, så det n@nner
sig vel egenllig arbejde. Fiske e skal jo også tat$pofleres til Esbjery, hvor
fa, Aurora eksporleler dem.
Vi blev i hvert fald enige om, dl i det f e sille wjr, ble,, hovedpatte af
opge Bcttp nok ranlet op ved Kammehlusen og dct mrsle af rcslc i
Østeråen, så vi slanlsede vorcs frskeri og prøyede at arangere en lur i
seplenber eller oklober, hvor fiske e er mere farrede og ikke gtig er

' egnede til ekspo ."Når.le blivet lor Iarvede, giver vi dem il lystrtske rc",
sou Vagn li(lt Brire de sagde.
Nå, men næsle år, dø blivet det godt. Inge et, hverke ved
Kanmersluse eller i østeråen, Det har jonnand Bettt Sliødt selv sagt.
Til sidst et pdr a erke de de o l til hele bestJrel.sen tor det store, uselviske
arbejde, der bliver pr@steret,
Det er nok ikke rnuliqt at fremhæve nogle Jrem for andre, nen alligevel,
h is ikke Bent Olsen - Allan Jensen - gruppe omkring laksefonden (incl-
Jels oB Per) sørgede for rtskepleje , var der i ge rtskil oge ,

" ---"-'-Izif Pu8|å.rd'-"-""""""-""
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ØNSKER LØFTER
Ne ene..v@k Ita Iersk? vande cr enhver lystfskcrs drøm oA det er ?nhver
!n:u_at!ig bgllyrgkes punkt nr ct på dagsoi'dnen. Min de"snerre er uoris
tn(It1:6e ikke hclt sii sør, som vi gen? så den, og derjor nå vi vente lidr
F at Ja neaøne væk lra øslefien.
Det er von håb, øi den nye fcBkvandsfskerilov komme il at virke fra
Januar t992, men clet er lvivlsomt, Vi regner belemt med, at de 'vil
Iorb,yde etfskerie, i Øs,eråen. men vi ån si*lert regnf rn"a 

"o- 
)"jprootcntef med k)uens genn"mlørelse og lråndhævelse.

vestcrd"n blivet fri |or et i 1992, op dcr berydet e, nepct bedrc fiskeri ihele-Ribe åsysteinei. Desvene vit dZt ossa 6iry;ai'riiii Åitiø|"å'i",
trllJtftefne.r. Øsleften" og det store spprgsmÅl om dkse n"t og deres be;etftqe|se er euer btiver endnu mere presserende, og det ville være på sin plads
L!,-oploldrc,atk: der hdr m.utighed herfui., åon ar tegge 'piis 'fj-de
neweya?r, der skal vedtage den ,rJe lov-

.----.._--_-----_-Holger ----

Dan marks s tp r s te havØ ned
Ri"be-å sysrcm?t ka 

-skabe nogle mcget yop havoncder, det ved alle. Tenkpa.,aen storc Isk på 13,8 kg som nuvercnde besrJrclsesnedlem poul.Erik
Nusen Jøngede pd Jlue i Celsåcn e[teråret 1995.
D:t var,,!n overaskelse at denne fsk skulle oyergåes i statelse, mtn detsKele alltgevel den 9 juli 1990 hvor e vemsfiskirne ved Ribe å Estemet,V_agn og Gert Mik*e6en langede en kæmpetuhp."d på iB r;;, it:i i;.En endnu støtrp ovefaskelse var alet at crhvervslskerne nu 1-septen6er1991) har /onger en havafted som kan slå alk øaiøl ieørier, 

--''- ---'
f $ke n va.r en ko n o g e ks rrem fe d', gris'. på kun g 5 cm, oA I 5,4 ks.
ueI ef ,kke,btot cten srøfsle havøned der er rcgisneret lra Ribe dsvstemelthen ogsd .len søfste havØrcd de ned sikl<erhid er langet i Dawno'rk,

Fisken vil blivc bevaret lor eflertiden dø den er sollt ,it Natufiis:a/risk
Museum t.Arhus. hvor den vil gennemgå en omlaflenae oR melet kastbar
Konservenng Jor.,at i dgd i e s@tudstilling, oB siden i Nafurhisk.risk
Museums generclk uh litrg^al DaBke dyr. - '
Så kommer du en tur tilÅihus om ei hatvt års tid bør du allæpse
Naturhir torisk Muse u m i IJ nive Æi ktsparke n et teiøg,-- o;" ii";;"Ribørredzn" hqr det godt.

__Allan Jen e ____- __-
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INFORMATION
Inlormation eller mangel på samne er et sporgsmå\, der lkrc gange er
dukket^op s,åvel i mundtlig sou skriftlig Jotm i forbindelse med
vesterttproleLtel.
De, var oprindelig besttrelsens meni g, at sløret skulle løJtes på vor 50 års
jubil@utnsdøg, men her r,ør et rygte den ødel@ggende Jaktor, Jor en avis
havde hørt om et elle, øndel, og så ktrne vores Jomand vælge mellem at
fort@llq lidt ellel læse den rlgtebasserede ryh.d i avben-
Formanden valgte selvsagt muligheder for at fremkomme med det, han
KUnne Iofsvafe.
Såda hø det v@ret hele tiden. Der er rykket Jor oply ingeL som vi ik*e
kunne give, af den simple grund, at havde dem.
F.eks, vør del jo Jør lejen kom på tqle ingen gr@6er Jor, hvad vi kunne
feg e med af støtte Iro vore nabohreninger, men dø disse endelig rtk
snoLket om sdgene var dcr kun Gram, der fandt det rimeligt ned et lille
tilskud og før tlisse kentlsgerninger kom for ex dag, kunne vi jo ikke
beregrø koltingentet.
Vi venter stqdig på om SanflEnslutningen, hris fttkewnd vil få stor gar af
søB?n, vil ydc 4 rtbhd. og da derjo har er nange medlemmzr, vilk 20 - 40
kr pr. medlem v@rc et godt tilskud, som kanne garantere, at vi også næste
år har 'råd* til Vesteråpn.
Defte var en slutbemtprkning, son står Jor min regning.

__ - __ - ___ - - _ -Hol per- _ - -


