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IiskeRlBEtragtninger
Medlemsblad for Ribe Sporlstiskerfor€ning

RedaKion: Holger SøJensen og bladudvalget
efle.t.yk; også i uddrag, kun med forcningens skriftlige tilladelse

Fom.nd: Finn Sllber Holmev€, 10, 6760 Rlbs
l'lastfonn nd: P€ter thoms€n L.rl(eræng.l 13, 6760 Rib€
Kas$r..: Holg.r srrens.n V6tergåde 31 , 67/1 Gredstedbrc
B6tyrcl6e6nEdlem: ova Måd6.n Humlevej 2, 6600 v€jen
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Beslylef$!ftdldn: Xnud Erik JEo.€n Ton8l€d.ryanget 5,6760 Rib6 751:2ø,53
B6tyr.|:lsEdL.n: Holg.r Løhndof an.monevej 6, Nustnip, 6s0o vojeæ zl87 r 91
Be3tyrcl6e6r|sdlem: Kim Nicolåi..n Ve€t€r V€dstedv€l 1 6, Egebæk, 6760 Ribe 76{4 66 67

L.der åt hkætond.n: Arne Christcnsen D€lnetoltevåj 23, 6760 Ribe
Juniorleder: Allan Din€6.n Nipsvej 23 , 67@ Ribe
Juniorletler: sør.n l(|rtegåå.d Lø\6arE {væng€,t 17,6760 Ribe
Junio €der: Khu6 Kan..n Arsbrcv€j 2, sejstwp, 6740 BBmming
Opsyn.tordinator: Join schmkn ø. v€dstedvsj 26 C,6760 Ribe
Tibte og tundnc 6åger: Pcler Thdns€n Lark4ængel 13, 6760 Ribe

1 . suppl.ånh John schmldl ø. Ved6tedvåi æ c, 67@ Rib€ 751220 g
B{r.dlerBrepr-3.ntld: Arne Chrbtd*n Eregmroiæj æ,6760 Ribo 15452a1
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Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening
Alle henyandelser b&es rcltet tll udvatgsfomændene, (unde6lregeq

Udv.lg.t to. å|b.jd! Y.d åm:
Peler Thornsen, Knrd E. Jehs€D Holger Lohndorf , Kim Nicohison.
Fisrephj.og udsælningsudvalg.t llar6lbnd.n)
Ejlqsj&g, Holg€r Lrhndon, tåksetoftbn næd &sl'g l€d€r Aæ ChÅ{eos€n
abd!dv.lg.t:
Holder SoBn*n, Ame chrlgtensen, John S.imidt og Kn Niætaisen,
Kontntludvålgrt:
Peler Thom€€n, Finn Silb€. Knud Edt Jenå€n. og Ow Måds€n.
Juniorudv.lg!t:
Flnn silbor o9 Albh oine€en.

Finn silber og Pelor Thom.n.
Ihgrodidv.b.tr (erg o9 dHihrioi)
f!cdE"l@. Or€ l,hd!.i. Aftr Ctui{.fa.n og Holg€r S'r€rE€.r.
Pord.|r: (Tilln3ldlig af fflEd.r)
Hobcr t.hnddr.
Vddd.0.lnlel
llob- kn ddt
FEf.do!.yr.
$tojlldlttr lod{ldor 7142 æ lt
Finn S&.r P.i.r TlsrE r ldud Etn( Jå*r|
B.nrobrr 7482155,
PdI E NieE n 7t52 1381
8€rl Nbr.n 7142627
Errirfgsl(iød 75452904
Ch.i8tan Winkhr 7+4231 53



Generalforsamling
1996

Ribe Sportsfiskerforening afholder ordinær
generalfonsamling

lørdag den 16. marts 1996 kl 13oo
på Gredstedbro Hotel.

Dagsorden iflg. lovene:
1. Fremlaggglse og vedtagelso af forretningsordon. :
2. Valg af dlrlgent.
3. Formandens beretning (h.ntnder taksefiond og Imbend)
4. Kasser€ren3 beretning.
5. Indkomm forslag (tas her i btader)
6. Valg af bestyrelsesmedlommsr, revisorer og supplsanter.
På valg sr:
bGstyrelsæmedlem Knud Erlk Jensen, modtager gsnvalg
bestyrelsæmedlem Kim Nicolaisen, modtager g€nvalg
bestyreslæsuppleant nwalg
revisor Frank Grøn, modtagor ggnvalg
revisorsupplaant Per Hemmingssn, modtager gonvalg
B-medlemsrspræsentant nyvalg

7. Eventuelt.

Gule ærtgr som sædvanlig 50,- kr
PS: Den 3idste time før genefalforsamlingen vll der være video
om fiskeri Videoen gentage3 under spisningen.
PS: Gredstedbro ligger ved don gamle hovedvej 11 midt mellem
Ribe og Bramming, hotellot liggor ved hovedvejen 1q, metel
nord for Kongeåen. 3
Jt*l *.//.albt/dq Ø W



Formandsberetning
[).. er så ig.n tld fll at åQiv€ b€|€hlng tor et år i foreningen, og hcr men 6 1995,
Vi er jo ei.rhåndon et sgkte ir|de i t996.
Men '1995 h.r v.r.t €t arb€jdsm-sllgt tr.vlt år tor bestyrelsen, mrng. €mner
har vi varet lg.nnem og prøvet at tå l.5t på bcdst€ måd€ til gavn for torenlngen.
Bestylelsqn mrdaa en gang i kvartålat, dcrudove. er der udvrlg.nrderne,
fiskeriopsynct, amtsk.edsen, SU, 8åmmenslutningen, Fllkakonkurence,
kortsalgsdlrhlbutåtlon,.bladet, juniorerne m.m.
Jeg vilheromt t lidt at det berørte:
LOdsejerfeSt LrAag den 4. februar 1995 åtholdt for€ningeh cn t !t tor vore
lods€iere på l(åntr|erslus€n, €frr tre.e åB lr.use. Det blev cn n€g€t velly'(ket
f€st med nn€ tilb.C€mlHinger fta lodtai.m..
Vestelåen: D.l set nu endelig ud lit .t vl får en ov€rgans |n.llcn Siore- og
Lille{enn€m3karlng, sagen ligger p,t v.d amt€t PrcjeKet skulle v-r€ meget
detåiler€t, derfor defi långe behåndling3tld.
Kortsalget nå 3lges at have var.t tllfredsstillende, men nu barsler
myndlgh6domc n€d en ide om mindre kallk derude, d€tte bllver nok svært.
Ellers må viklgge på en ånden fordellngsnøg lå omkring kortsalget.
Danmarks Nåtufrcdnings Forening rasler med sableme, især omkring den
gamle hold.plad3, der nu er nedlagt m6n dcn sag ordnersig.
Vandløbsfggulativet: Dette iå. vl io nu en afi(larins C, da det skål ligg€
kbl f. iuli | år. Onkdng den men gr'de, isar på A-st/*et har man t a amtets
side værot uda a3 besigtire deq og er villig til åtter at grre det
Fiskeriopsynet: opsynsmændeno hår også iår håft de?es laste ture ved
foreningens vande. lalt er der blevet konkollerct 6/O pe|soner. H€råf vår der ca
10, de. ikk€ havdo licens, ligesom dar har væreten del påtaler. løvrlgt vlljeg da
her gøre opme*3om Få de utittred6e, der mener, de bliver konkolleret for tit:
sådan er dat båra.
Vi har i mange år bsdt om tisketegnol nu .r det h€r, og så må vi og3å .lterleve
de rcgler, dar ar onk.ing det-
Sammenalutningen: En ny 10 år3 afrat€ el kommet | 3tend med
bredqerto.eningen tra 1997.
Såmmenslutnlngens økonomi er atter p$itiv, foiskellige rån er indtrlcl, Dette i
krafr af at der €r ookrævet EKSTRA KONTINGENT.
Laksefonden: Laksefonden må 3€ trcm til en sæson på lavt blu3. Oer blivef
ikke elfisket på grund afforholdene ved Fola Dambrug (virus m.m.)
Det lykked$ rl r€de vore tisk af egen åvlog åtfå dem udsat
Formanden tor Lakseionden Bent Olsen hår stoppet sit vhke tra 1. november.
Fra bestyrel8.n skal der lycle anerkendende ord og tåk for den €nestående
indsts og d€l stofe afbejde, han har udr€ttelomtring fiskeplejen.
lleldigvis er der stådig mange af den gamle Oarvede garde tiltrage i fonden, og
uanset hvad t emtiden btiver omkrinq li3kepbien i Ribe A€yslem, cr vi
norventningtltldc v€d stadig at have dem.
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Fiskefangster: På nuværende tidspunkt ser det ikke ud tit at fangstta[.ne
når op på samme højde som i 1994. Deendelige talloreligger endnu ikke. Ellers
må vi konståtere, at kvaliteten overgåf kvåntiteten. Der er taget en del virkelig
store lisk - flere over 10 kg - bl. a. den på 12,2 kg i maj og den på 13,2 ks i
september. lfølge meldingef skal man ikke regne med, at der er fanget mange
laks, men en på 11,4 kg i novemb€r reddede lidt af vort lakseimage.
Udslippet fra Fole Dambrug årettur har dog givet gevinst, der er fanget virkelig
mansesteelheads op tilgodt 4 kg.
Danmarks Sportsfiskerforbund; vi har fået ny formand. Det btiver nu
spiendende at følge udviklingen.
Jeg føler vi får en deltor p€ngene, f. eks. er man blevet utrolig servicemeinded
derinde, og jeg er sikker på, åt vi kan trække på dem, hvis t eks. Danmarks
Natu(UFRED)sforening bliver ved med at irritere.
Vi må hell€r ikke glemme "Sportsfiskeren", som jeg synes bliver b€dre og

Jeg hår her berørt en del punKer af min beretning ti' generatforsåmlingen. På
selve geneElforsamlingen er der nok lidt mere tyld på. Holger vil komme med
sin beretning, og vor neget aktive juniorleder€ kommer med deres ved Allan
Dine5en.
Ellers harjeg blot at sige tak tjl d€m, der i det dåglige vi*er for toreningen, og
taktilden øvrige testyrelse for godt og loyalt samarb€ide.
Finn Silber Formand

Lidt om Ribe Østerå.
Må du fiske der?

lfølge gamle forordninger tilhører fiskeretten i Ribe østerå de i Ribe by,
Hviding, Gram og Frøs herred m.m. herboende boJgere.
Fiskeriet er således fril fra vandsiden, og fiskeriet skal qdøves efter de
regler, der gælder ifølge bekendtgørelseme i ferskvandsfiskeriloven.
En ting er at have fiskeretten, en anden ting er at have adgangsretten
til åen, (det kender vi fra Vesteraen) samt retten lil at færdes langs
åbredden for at fiske.
Jeg vil her henvise til 54 stk. 2 i sejladsregulativet for Ribe østerå: "På
de til åen grænsende privatejede arealer må landganq og ophold kun
finde sted efter attale med vedkemmende lodseier,"
Hvis nogle af foreningens medlemmer påtænker at fiske i østeråen, bø,
de lige have ovenstående for øje.
Finn Sitber
Formand



La ksefo n den s beretn i ng 1 994-9 s
Ja, så ei der Een gået et år, og ftr€n rit åt søre dar||€ e, ind..
Vinteren 1994-95 gik som sædyanlig med at errske og strlrge havrreder.
Den s!øfste udsalning var d. 15tt - 95, da udsatte taksefonden 6.158 stk tårs
havørred åt€gen avl. Fiskene havd. gået i dam pa Fote Dånbrug tra aprit 199it.
Nogle megettlotte 3niå btanffisk.
Den 30. april 19gS var det btevet tak!.n5 tur, da btev der udsat 22.100 stk 1+rs
fra Brusgård, Rånders.
Den 30. april 1995 var det lårs lats tre Skjernå, der btev ud!!t 25.OOO €tk. Der
blev altså i 1995 dsat godt /17.000 3tk tat€ i Rib€ å syslemet Tattene vil
formen8ilt bliv. de samme i 19S6 og 1997.
Vot€s havør€dlrneel tra 94195 var nu oo3å ttar tit udsætntng. Så de 53.400 stk
genetisk rlgtig. havørreder btev ford.tt over h€te Ribe å systemet den .t4. måJ
1995.
Indtilnu var alt gå.t planmæssigt
ljuni-juliskullo vl have sat,,store" bekøreder lld iFtåds å og Hjortvåd å, men
da å systehet ifrlge udsætningsptanen va. ,,fytdt op" måtte denne udsætning
atlyses; hvilket llke atte sportsfiskere vår tige tillredse med.
Mldt på sommerån blev Fole danbrug angrebet af den tryetede Egtved syge.
Detle belød at dambruget itke kunn€rnåtte opbevarc vore mode.fisk i yintelen
1995 - 1396.
Desuden havde Låksefonden også €n det havø[edynget Oående på dambruget
Efter flere undersøgelser foretaget at Veterinærdirektorate! viste det sig
heldigvis, at vo.€ fisk ikke var smlttet, og vi fik lov til åt udsætte dem
nedstrøms danbruget i å systemet Så den 19. oktober 1998 udsatte vi 15.435
stk %rårs havørfrd at top kvålitet
Også på længaF sigt må det absolut våre det rigtig€ at udsætte fisk med de
.ette gener, og dem få. vi kun tra opdråt I vores eget å system.
Til slut tak toi €l godt samarb€ide m€d RliFs besb|reb., c.tsbro- og FotG
dambrug, og sH3t |i|en ikke mindst gotterne i ta*setorden.
Med ønske om Knæk & Btæk til a e i 1996

Buf Ohea
PS. : Efter mer€ ond 20 års artejde for RS F bestuttede jeg a erede i 1994, at der
skulle nye krætter til i 1S95. Så pr. t. september 1995 hår Arne Christensen,
Degnetofrevq æ, V. Vedsled, 6760 Rlbe oyertag€t mit job, og er fremover den
daglige leder at Låls€tonden ved Ribe Sportsfiske or€ning.
Jeg ønsker ham og reslen af holdet att mutig hetd frcrhover.

Buf OlÅ.å
Ffmand for laksefonden



Indkomne forslag
lllge vor€ love skal forslåg 0l g€n€ralforsamlingen udsondes såmmon m.d
dag.orden til ge-ne€lforsamlingen. Formålet er kla4 åt man d.rv€d rikrer stg,
at der ikke er noget der bliver vedtaget ud€n m.n hal hafi mulighed for at
påyhke aktemningen såvel po3itiv som negåtlv .
D6t bevder også, at torslag€n€ lkke kar rettes og d€r.frer komme til
aastemning,
He. kommer så foaslagene:

- Forslag nr 1.
.. I de vandløbsskakninger, hvor Ribe Spoitsti*eforening abn€ ha, lelet
!/ fiskeretten er mind3ia-målet tor havøraed 1ll' cm.

Forslagsstlll€r: Bent Ols€n og Knud ErlkJ.ns€n

Forslag nr 2.
. I de vandløbg*akninger, hvot Rlba S,,ortsfrsliprtorening .r€4.re har lejet
V Siskerctten er i'ind-6aanÅ,øt for bækind 30 cm.

Forslagsstiller: Bent Olsen og Knud Erik Jensen

Forslag 3.
'/-F|€*efi md endorm er tilladl tor torcnlrgerrs msdtet mø tte 1(n meter
' neda''',ma kamn€/3lus€/t til udlthd i vaddtavet.

Fiskefiet nÅ fin le sø I .ten tn enhv.r ti.l gd.t€,|de lr6,*&.t tor Ved*fur.
Fhdfi s kan es fred n ing dialet s*al ovørho I daa.
Forslaget skal til strifrlig å$tem-nlng.
Forslagsstille. B.nny Pouben

Forslag 4.
Eestyrelsen beslår af 7 medlemmer. Disse vælges åt geneEl{oBamlln{en og

./ atgåa efrer tur nod 2 hvert år. Folmand og kassor€r bør lkk€ var€ på valg
/ . samme år Bestyrelseh kan vælge en kasserer udenfor bælyrels€n. cenvalg kan

finde sted.
FoBlao 1: Dod ken en bestvr?'Lse.perioalø n ex uatoørc 7 *.
Der vælges 2 tæty.elsessupple€ntsr. Disse er på valg efrer tur hvert andet år 09
deltåg€r i b€sty-relsesmøderne uden stemmerct

t/ Forslag C
- Der vælges 2 revisorer Di3se er på valg efrer tur hvert andet åa, samt 2

revisorsupplesnter, der også er på valg efrer tur hved andet år. Stemmelighed
v€d valgene afgøres ved lodkekning.
Ændre3til:
R:ølston al forcningans rcgrckab'forctages af et at baslydseo god-t<en.tt

Der.nskes skriftlig afstemning for forslag 4 og 5
Fo.shesstiller til nr 4og 5
Henrik Pedersen



Forslag nr I
Fisksesonen på A-stykl<et Ltdvides til at ge,t.le fta og med L nlEtts
Begrundelse: D€t €r ett€rhånden vanskeligt at fist(e på A"stykket p.g.a. m€gen
srøde (hundetunser) når mån komm€r hen på året
Flere u.le[bys mecllemmer er godt gale i skratden over att det grøde. Det skaber

j /io også problemer med hensyn til at komme til, idet der kun er få bare pletter med
.? nogenlunde blank vand men meget lidt strøm i.

./ | Det skaber jo nogle propper af fiskere på disse sHer. Endvidere er det vet også
meningen, at vi skal have en chance for at fange disse store blanke tisk, som
komm€rop i åsystemet på denneårstid.
Ydermere er det jo også mu ligt at åendre tidspun ktet idet terskvands-fiskeritoven
siver hjemmel hertor. Liseledes har vijo Vesteråen, som har det vandløb so
hovedkilde. Der er fiskeri jo tilladt fra 16.'1.
Fotslagsstiller John Tosti.

rorstag nr t
57j: Stemmeåfgivning kan kun ske ved personlig fremmøde. tirøjes
a etvedbrcv hmanden senegtdagen fu generafforcanlingen.

i , på "stemmesec en- må kun så lorclag og entetr ja ellet nej. At1'så ingen navh
/ L Tirøjatsen sælder kun for inctkomne torslas ved gæli1elgene-mtoÆanting

Begrun lelse: Mange udenbys medJemmar hat ikke nulighed for at konne til
genentlorcanling p-g-a. lange atstahtle etrler et/t sygdon. Det ville varc en go.!
ide at give disse mulighed for inwctelse ved at kunne stemme V brcv.

Forslag nr I .-
. , Samme son hr 7, men i stedet lor pr brel/ til fomandeh vec! fulclmagt medbrcgt af
. / . et andet A-nedlem.

' Samne begrundetse
Forclagsstillet 7 og A John Tosti

Forslag nr I
Salg afdag&o og 3dagskort ophører ip€rioderne 15. 1. - 31. 3 samt 1.10. - 15.
'| l_

Begrundelse:
Der er ved at være for mange fiskere i Vesteråen i nævnte perioder, og det vil i
hvert fald begrænse fisketrykket pa de små grønlændere og nedgængere i
forårsmånederne og ietteråret begrænse presset på farved€ lisk.
Skulle forslaget blive godkendt hæder dette i kraft pr- 1.10. 1996
Forslagsstillerc:
Jan l\Iøller Petersen & Allan R. Jensen

Forsrag nr u .L"
Pensionister "Jvt. lovgivningen om socialpension" i RSF overgår pr. th-97 til at
betale 50% af det kontingent, der ef gældende for henholdsvis A- og B-

Begrundelse:
D€t ligger i sagens natur, åt vore pensionerede medlemmer bør overuå til 50%

z

2,



2

betrling, da de io er på pen3lon.
Fo.ll.gsstllle! Frank Steinæs

Forslag nr 10
Flskod med kulstænger (carbon) lblb:tdcs.
Begrundels6:
Kulstot er i siand lll at l.de den eLklritke stttm. Der .r endnu ikke t n
vlden3kabellg bevis io., at det lkke andret magnetfctter og lo.dsaåhr. Dette
kan måsk bevlrke, at fi3kene5 genetistc anlåg endr€s' hvorv€d slYe35-
påvirkning€n åt imubforsvar.t øeas.
Eventuel l'.n forttdet over.n cå 5 årig p€riode indskrånkes til tun at gLeH€ d€
ulige dato.r,
Fo6lågsstllb. Nbls Knudsen

Forslag nr 11
B-medlemmerne tlldeles stemma-ret pa alle områder, der ikke på nogen måde
endrer lorholdene på A- slykk€lt Det oa suverænt b6tyte|3en der atgff on et
torslag kun afgøres rf A-madlemmeme oll6f aI ålle medlenmor. ved enhvel
generalforsamling kan de tllsledevæ.ende A{ncdlem-mer v€d almpclt fieial
åtgøre om bestyrelsens opfattelse åt et torslags omfang er f.llb€dømt og
alewed ind3krænkeell€rdge B-rn€dlemmemes stammeåfugiv-ning Bestyrelsens
opfattelse at hvem der må stemme skal tremgå af tekstsr uniddelbad efter
forslags-nummeret het I bladet
B-medlemmerne vælger som nu een b*trel3esreplæsentant - p.t Ame
Chrisiånsen, Her har A-med-lemd€r ikkå stemmeråt
oåiuaoii? tr", B-medlemmcme ret til åt for€slå os åfsiv€ 

't€mme 
til valg af

bestyrelsesmedlemmar, suppleånt€r m, fl. her kan kun A-medllmrnar vælges.

Forslagsstiller Holger

Vi har modtaget!
HJøne g tzk for d. snukke nlndeotd i bladet vadnrcnd. fåts død.
Jeg vil ggj'rø ,tar |gtte q stor ak 6, Rlba S'E,nsfrskefio'€,ring tor der brcningen
hat varct lor fa4 han frh utrolig nange timet til at gå med stangen, sPeclelt på A-
slyk el. Far havde an t en me*ø .t tottplle, t've' ,Fng han hzv<ta vzds, af st <,,
te havde h.n hilst på den og sna*ket nad cløn.
Far var afftd ghd n* en dlq.nd.t, bd om cn høpettde han t, dd v-te sig ln
bestyrcts€'' el,er an frthenate koflaga.
En sa ig hk tll Pdef Thomsen, Du .tod hr fi.get nar' clet v.r noget helt
a,€€iC,E rÅr hr lt€v.le n'& dig vad åør. Tata (ordd.
Tll slut en stot Ek til alle, dar hat qødt hr ve.l åen og denLd var€/t me.l 111 at
glve h.n d. nterryB og gpda op,a/d*.
På |?milient vegna
Ejgil Thuesen



Pokaler
Atter i 1996 vil det være muligt at Ithveve en at foaenlngens flotte
vandrcpokrler.

Ribe Sporf-
Pokalen for stør3te bækøJred fangst i Ribe Nørreå. (Hiortvad å Tved A)

Kvickly Ribe
Pokal til junioram€ foa slørsl fanget tisk i foreningon3 vande eller i
foreningens regi, f. eks. på en tur til kysten, hvor foreningen er
arrangør.

Laksefonden
Pokalfor største laks fanget iforenlngens fiskevande.

RSF
Pokal for størsie havøred fanget i foreningens fiskevande.

Ga rtn er M athiesens M i n depokal
Uddeles til et medlem, der i løbet af sæsonen ved 9in optræden,
initiativ, iderigdom eller lignende har gjon sig fortient iil en vi.keliq
påskønnelse. (kan ikke eahverves af b€styrelses-medlemmer)
Bestyrelsen afgør suverænt, hvem d6r ha r fortient pokalen.

Betingalser
For at en fisk kan anerkendes skalfølgende være opfyldl:
l. Fisken skal være fanget med stang og snøre og kroget toran gellerne.
2. oplysninge, om vægt, l.engde, dato og tidspunld toJ fangst skal
oplyses.
3. Fangstredskab og fangststed skal oplyses.
4. Skal skriftligt være tilmeldt til undenegi,ede senest 20. november
1996.

H. T. Løhndorf
Anemonevej 6, Nustrup
6500 Vojens
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L,M A.SWKKET
For alb m€dLtnF.r rt Rib€ SpoJls-flskortorcnlng står A-6tl/ikct 3om noget helt
sa.ligt udovcr !t 5ærd€les godt fi5k rl 3ly.tg€r åsn 3E g.nnem noget af
vestyllands flolt*te natur- At A-sttl*.t g€nnem årene allid h.t stået som noget
helt særligt kån nan tomemmq når mån talel med vore æUG medlemher om
deres oplevel3.r v€d åen gennem tldårne, opl€velser son hår lågt navn til
lokationer som Apoiåkerens hul, Pollsens plads, Pålles Svlng, Bestyrelses-
svinget lMalkætådal osv, For de tleste st os, er der blot tål€ om navne, som vi
efterhånden har læ* uden at hæfre æ v.d eller har hatt kendskab til, den
bagvedliggend€ år3åg til at en best.ms lokation tik lige netop d€t navn. Og
springer vi bare nogle år fiem i tiden, må vis€ iøjnene at all. b€-retninger od
vort fisske-vand vll være base.et på udokumentercde andenhåmdsb€retninger.
Vi har i beslyels€n tølt et behov for, at lå sikret mest nulag viten omkring Ribe
Sportsfiskerfor€-nlhgs etabl€ring og udvikling gennem tiderne, til glaede ikke
ålene for nuvæ€nde oO fremtdige medlem-mer aftoreningen, men også som en
tak tildisse peBoner, dergennem årene har holdtsammen på loreningen.
D€t mest oplagtå modie idag vil vær€ udarbejdelsen af en vldeotlh. Der er blot
det problem, at 3åfremtfilmen skalvære ål bare nogenlund€ åcceptabel kvalitet,
som skal kunnc tåle at blive set flere gange, jå, så vil fremstllllngsprisen for en
sådan film kommetllåt ligge på eløkonomisk meget højt niveåu.
HeI e. vi så heldlge i toteningen, at vi bhndt vore medlemmer har Jens Ploug
Hansen, en af Oanmaiks førende fisl$krit enter og filmp.oiucenter. Vi kon-
tåktede Jens iforåret 1995 om råd og vejledning omkring vort filmprojekt Jens
syttes at projektot var så spændende åt han har indvilliget igennem de kom-
mendeår, at være os be-hjælpelig med udårb€jdelsen afen fllm om A-stykket.
Hån er blevet ud3tyrct med et A-medlemskort, således han på nsturlig vis kan
bevæge sig rundt lområdet.
Der er flere at jor, dor allerede har sthtet bek€ndtskab med Jens, idet han har
etableret kontåkt tll flefe at vore æH€ medlemmer.
I løbet af 1996 fowente. vi de først meter trlm vit blive optaget saledes vi
torhåb€ntlig på gene.ålfoEamlingen i 1997 kan fremyise en del af det tærdige
produkt
Viskalgøre opmafk3om på, atdet at  låveen t i lm ikke bare gøræ i løbet af 1 r i l2
måneder, der er så mange faktorer, dår 3kal passe sammen, at processen tage
meget æang tld.
Vi foryenter når lllmen er færdig, at vl hår et piodukt af cå. 20-30 minulters
varighed på et kvalltitsniveau, som vikån være stolte af.
Oei ef nreningen, åttllmen kun skal kunne køb€s af nuvæ.ende og t emtidige A,
medlemmer, idet vi ikke er intelesserede i, at flmen bliver et kommerci€lt
handelsobjekt
Knud Erik Jensen og Ove Madsen aeprasenterer bestrelsen overtor Jens
Ploug Hansen iden daglige dialog.
Herudover ass istårer Bent Skjødt som €kspertfor den lidt "ældr€" generation.

Ove Madsen
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qdl å
Vi har fra Ribe Sportstiskerto.ening 3at en kasa€ op på Poulsens Plads
ved Gels å. I denne ligg€r en bog, som vole medlemmer kan skdv6;
det gør de fllttigt, De skriver om positive og on negativg oplevels€r
vod åen, Oer vat bl.a. et mEdlem, d€a akrev følgende datetet l. 9. 1995.
Jeg citerer: Utroligt at de gamle fiskerc t'er sig sådan, man skulle tto
de €jer åen, det er da godt at vores å er så stor, som den er, så
behøves jeg ikke at gå sammen mod dem. Taodg ålt dettg tek for nogle
dejlige timer her ved vores å. Citat slut
Jeg vil godt følge det op, det kan ikke være rigtigt at enkelie

,mgdlemmer taor de ea m€re end andje, ieg hal hørt om dgt tør, og jeg
menet der må være plads til os alle, også selv om det er nye
mqdlemmer, der kommertil.
Del kan då godt være, jsg kommer til at træde et par stykker over
tæ€rne, men dgl må jeg lære at leve med.
Lanqs med åen har vi "slied', som vi må gå på - både frem og tilbage,
der cr rnig bekendt ikke længere fra åan end til åen.
Bruger vi samme sti frem og tilbagE generer vi ikke lodselerne, men så
kan det ikke hjælpe, at de tiskerc vi møder på tilbageturen brokker sig.

Regler ved Klåbygårdsøerne
Der må ikke ske anden rekreativ udnyttelse af søerne end til lystfiskeri.
Allså ingen iagt, wndsurfing, sejlada, camping, ophold eller lignende.
Fiskeriet i søerne må ikke være erhveNsmæssigt
Lgje,ne af tiskeretten folpligter sig lil at respektere lejerno af jagtrett€n
liggsom disse skal respektere leiernEs fiskeinterEtser.
O€r må fiskes fra bredden hele veien tundt om aøerne.
Der Er ingen adgang iil løvskoven vesi for den 6tore sø. Fardsel langt
søgns vestsidq må såledgs kun foregå langs søbrcdden.
Eveotuelle le.tqrc affiskehuset har rel til fiskeri i søerne.
Lejeren tilstræber at høJest 7 foaeningsmedl€mmer fisker i søerne
samtidig.
Parkering at biler og cykler må kun tinde sted langs Roagervej eller på
den afmærkede p-plads ca. 100 m op ad grusvejen. (nordsiden)
KøEel ad grusvejen længeae mod vest er ikke tilladt
I d€n store sø må der fiskes hele året, i de to mindrc må der ikke fiskes
i september nåned, men gghe resten af året.
Det qr opslåel .cgler ved søeme den ene er opslået ved p-pladsen, den
anden lige øst for Roagervej, læs dem før du fisker,

Peter Thomsen Næstformand
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LOW &WDTÅEGTERFOR
RIBE SPORTSFISKERFORENING

Her tuinges foreningens love i den totm der gælder tdr 1996
PaJagrat l. Foreningens navn.
Forcningens nsvn er"RlBE SPORTgFI9KERFORENING". Foronln0ens
hjemsled er Ribe.

Paiagd 2. Foalningens formå|.
Foaenangens foamål er at varetage medlemmemes inteess€ i at fremsl€ffe
fiskevand, sikre m€dlemmeme adgang til disse semt at ophiælpe
fiskebestanden i de eiede/leiede fisksvand€.

Perågraf 3. Foæningens medlommor,
a. Enhverdansk ståtsborger kan søge optagelse i foreningen.
b.Ansøgning om optågelse skal ske tll B-gruppens leder eller til fo.€ningens
kasserer, m6n enhver oplagelse skalgodkendes af bestyrclsen.
c. Ret til fiskeri i foreningens vandg h€r qlle, der har løst fiske-kort.
d. Arskond, der såmtidig er foreningens medlemsko.t, giver ret til fiskeri med
1 (een) stång sd gangen.
e. Fisk€koatst give, ret til at kor{rollero andre fiskende-
f, Enhver tist€nde er ved åen forpligtet til 9t udvise god og sportslb opfr.sel.
g. Ethv6.t medlem kan af beslyrelsen udelukkes af foroningen med
omgåend€ virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af første odinære
generalfoniamling.
h. lnt€t m€dlem må til egen fordel eje/leje fiskevånd, hvori fordnlngen hal
interesse.
Det er lkke tilladt foreningens medlammer at anvend€ eller røgte rusar eller
andet selvfiskende redskab ivande, som €r underlagt
Ribe Sportsfiskerforening eller andrc foreninger tilsluttet Dan-marks
Sportsfisk€rforbund. Dette gælder dog lkke lodsejere.
Denne tilføJelse skal respektere et evt. r€gulativ ved øsleråen.
i. For€ningens medlemsar{al er 350.
lJdover loreningens A-medlemmer opteges gmedlemmer m€d begrænsel
fiskeret. B-medlemmer kån b€grænses al bes{yrelsen og skal i=!gg
årstal fr€ , torqggqe
eller a rt i lqa

else åf nye r fra B-medlemmer. Det tilstræbes. at
mindsl ån femtedel skal være juniorer,
A-juniomedlemmer fra Ribe kommune er forpliglet til åt deltage I forenlng€ns
juniorarbejde.
i. Der må iRibe Sportsfiskerforenings vånde fiskes {ra og med 1. ap.il og til
og med 31. oktobe..
For Gelsåsannl€nslutningen's fiskevand fælderGelsåsammen-slutningens ti
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enhver tjd gældende faedningsbeslemmelser.
me.tlemsblad,)
k. Der er fangstbegrænsning på max. 3 bækø(eder og mini-mumsmål på 35
cm iHjortvad å (Ribe Nørreå-Tved å). Andre minimumsmål se fiskekorlets
ba0side.
l. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes mect
regnorm eller kunsligl agn.
Det ef således ikke tilladt at fiske med f. eks. maddiker, rejer, sildest.imler o
lignende.
m. Brug af fangstkaog ea forbudt fra sæsonens
åpnr.
n. Undiaget fr€ beslemmelseme i paragEf 3
Fiskeiiclerne her fastsættes i åaene 1992 - 1993
medlemsbladel.
Punk n forbæfter uændtet i 1995

Paragraf 4.
Foaeningens indtægter
a. regnskabsåret følger kalenderåret. (jauarljanuar)
b. Det rcviderede regiskab skal forelægges generalforsemlingen til
godkendelse. P sen på fiskekort fastsættes åf beslyrelsen.
c. Ved modtageise af det første A-kort , skal udover årskortets pfis, beteles
indskud, der udgør halvdelen af årskortets pris. (excl. Vesteråkontingent)
Detle indskud lilbagebelales aldrig.
B-medlemmer betaler nedsåt pfis på årskortei. Ved overgang til A
medlemsskåb belales nævnte indskud.
d. Fofjuniorer op t i l  '18 år betales nedsat kontingent og indskud.
For børn under 12 år er fiskeriet gråtis når de følges med forældrene.
Kalende.året er retningsgivende for om man erjunior ellersenior.
e. Betales kontingentel ikke til fofeningens kasserer senest '15. januar
betragtes medlemskabet s0m ophørt. (Udmeldl)

Palagmf 5.
Forcningens bestyrclse
a: foreningens ledef erformånden
b. Bestyrelsen består af 7 medlemmef. Disse vaelges af genefalforsamlingen
og afgår efter tur med 2 hvert åf. Formand og kasserer bør ikke være på vålg
samme år. Beslyrelsen kan vælge en kasserer udenfor beslyrelsen- Genvalg
kan f inde sted.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter. Disse er på vslg efterluf hverl andet år
og deltagef i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
Der vælges 2 rcvisorer. Disse er på valg eftef tur hvert andet år, samt 2
revisoasuppleanler, der også er på valg efter tur hvert andet år.
Stemmelighed ved valgene afgøres ved lodtfækning.
c. Bestyrelsen konstituercr sig selv. Formand og kasseref skal så vidt muligt
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bo i Ribe.
d. Generalfors€mlinger, b€styaelsesmøder og evt- fester afholdes I Ribe.
t, Formanden har ved enhver afstemning på beslyrelsesnøder og
generalforsamlinger ret til åt efgive sin stemme. V6d stem-molighed træffer
formanden afgørelsen. (undtagen ved vslg)

Paråg.af 6-
Foreningeos generalfoFamling
a. Genemlforsamlingen erforeningens højeste myndighed.
b. Genefalforsamlingen skål indvålsles senest I dage forud skriftlig I
medlemsbladot til alle medlem-mer.
c. Den ordinæae generålforsamling efholdes hvert år medio marts. Forslåg,
der ønskes behandlel af generålforsamlingen skal være formånden i hænde
senest 1. februar. Såvelved
ordinær som ved ekstraordinæf gene€lforsamlino skal forslgg sendes
såmmen med indvarsljngen lil generalfo|såmlingen,
Kun forslag der haf været i medlemsbladet kan vedtåOes.
d, Indvarsling til odinær generalfoFamling skal indeholde denne dagsorden:
'L Fremlæggelse og vedtagelse af fon€tningsorden.
2. Valg afdir igent.
3. Formandens beretning
4. Kassefercns beretning.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanlef.
Hef skal nåvnene på afgående bestyrelsesm€dlemmer, revisorcr og
suppleantef, samt om de modtager genvalg oplyses. Kun A-medl6mmer kan
foreslås. Er medlemmet ikke til stede, skal skriftliO accept foreligge. B-
nedlemmer har ikke slemmmeret til ovennævnte valo.
&medlemm€me vælger en repr.esenlanl tor el år ad-gangen. Denne dellager
i bestyrelsesmøderne ud€n stemmeret.

9. Indvarsling lil ekskaordinær generalfoFamling skal indeholde dagsorde
samt en begrundelse for indvarslingen.
f. Følgende kan gemmen beslyelsen indvarsle til ekslreordinær
generalfoasamling:
1. Bestyrelsen.
2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.
3. Mindst 35 af foreningens A-medlemme.
g. En lovlig indvarslet generalfoFamling er b€slutningsdygtig uansel det det
fremmødte antal medlemmer.
h. Til almindelig vedtagelse kræves ålmindeligt flerial. Kun A-medlemmer ha
slemmetel,
i. Ændring af love kan kun ske på en Oeneralfo6amling og krævea 3/5 (60%)
efde algivne stemmer. Kun A-medlemmer har stemmeret.
j. Stemmeafgivning kan kun ske ved p6rsonlig frcmmøde.
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k. Såfremt eet A-medlem ønsker det skal afstemningen værc skaiftlig.

Paragraf 7:
Foreningens opløsning
a. Foreningens opløsninq kan kun ske efter vedlagelse på først en ordinær
gener8lforsamling og efter ca.3 ugors forløb på en eksråodinær
generalforsamling.
b. På begge disse generalforsamlinqer kftpves vedtag€lse med mindst 3/4
(75olo) af alle afgivne stemmer. Kun A-medlemmer harstemmercl.
c. Ved opløsning skål foreningens ejendele og midler overføres til fonden for
fiskeriels fremme.
d. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekstraordinære gene-ralfoasamlin
skal påtage sig denne opgave.

Udover ovennævnte love findes rcglet tor fiskeri i Vesteråen.

Lovene e. oprindelig vedtaget i '1942, senere ændringer er påtød.
Ribejanuar 1995

, Bcstyrel.^en
NB
Ud over lovene kan der vaere nødvendge anodninger al pludse-lig opslåel
karåkler. Sådanne vrl igivel fald snaresl blve bragl her i bledet.
Læs også regfer for ,tsiefi i Vesle'åen.

NB Evt. ændfinger fra generalfo|samlingen vil fremgå af næsle nummer

Kritik af fangstrapportcn
andct 3t d i dette blad findes krittisk€ b€mærkninger om 1ggs-fangs-tråPport n.
Fakta er, at de samme oplysninger Bon før, alle er med, men nu på cn måd6,
der gør det mulig for en månd udcn højere handelseksamen at udfylde

Holger
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Fiskeribestemmelser for Ribe Vesterå
"Flakertbestemmelsef "sk t værc gerrnen'/æt ltr du Wm&r atfiske

Ovenrædelse af 'fiskeribestemmel-
ser eller at Fe6kvåndsfiskerlloven
medførea bortvisning fra åen.

Fiskekorlet gælder for een stang, fl€. Der skal være stilfærdlo optræden.
re kort giver ikke adgang til bfvg åf Btug ef radio el.l. €t fo.budt.
rrcr '  eLærrscr '  Hunde må ikke medtages.
Der må fiskes fra og med 16. januar
til og med 15. november.
Fiskeri er tilladt fra Ringbroen (Ho-
vedvej A 11) til bådbroeme på sydsi-
den og til hytierne på nordsidon, ca I
km. fra Kammerslusen (skilte opsat)
På sydsiden må der fiskes op til
broen ved den vestlige gåml€
åslynge (Ribe Holme), men ikke sld
for broen. (se kort)

På nordsiden må der ikke fiskes i
den gamlo åslynge, Pet€rsholm. (se
kori)

Der må ikke fiskes vest for Kam-
m6rslusen,
Snæbel, heh, nedfaldslaks og ned-
faldshavøned er totalfredede og skal
genudsættes omoående så skånsomt
som muligt.
Hvis en krog ikke kan fjernes fra en
fisk, der skal genudsættes,uden al
skade denne, skal linen klippes så
tæl ved fisken som muligt.

l\4indstemålet for Havøred, bækør-
red og gedde er 45 cm.

l\4indstemålfor lgks er 60 cm.

Der er fangstbegrænsning på måx. 5
laksefisk prdaq.
Der må kun fiskes m€d regnorm og
kunsdigt agn.
Fra sæsonstart til og rned 30 april må

der lkke snv€ndos mindre krog til
regnorm end slønalse 2/0. I samme
periode er b.ug af fangstkrog forbut.

Der skal udvises siørsl mul(l hensyn
til miljø, fiskebestand og andre
fiskende.
Pårkering og færdsel til og fta åen
må ikke være til gene for lodsejefe'
og skal ske på lovlige eller på anviste
steder. Al affald skal lages med
qem.

Alle anvisninger fra foreningens
flskeriopsyn skel efi erkommes.

Der må ikke fiskes f.a båd.

Arskod kan købes åf alle. Dsnske
s{atsborgere indmeldes automatisk i
Ribe Sportsfiskerforening som B-
medlemm€r, hvilket givef fiske.et I
mere end Ribe Vesl€rå.

Den udleverede fangslrepport skal
udtyldes og afsendes. På dagkort er
porloen betålt, Fof medlemmer een
gang om å.et bag på girokorret..
Også 0 fangst er en vigtig oplysning.
ALLE fisk haf interesse.

Knæk & bræk

Ribe
Sports:tiskertorening
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Ribe Sport stårter nu {iskekonkurrence for 1996 m€d kÅring afmånedens
og årets fisk
Kom ind i fonetningen med jercs fangst uanset hvad det er i har fångetog
få den målt og vejelvi tager så el billede så kan i følge med $ vores
oFlagståYle i btrtikken.

Spinnestænger lM 7o Grafit
7" Stænger
8" Stænger
9" Stænger
10" Stænger
11" Stænger
Udoverdisse tilbud hsl vi i butikken mange andre spændede modeller i både
spinne o8 fluestænger.

V i har også ABUS endegrej bla, storc Refleks spimer størrelse 5 ti I vesteråen.
Vi har altil levende friske,orm i buiitken.

Udover det store so(iment i fi skegrej hår vi også alt i treklædning iil bade jagt
og fiskcri,undertøj skjorterjakker, fråkker,hatte,støvler,rygsække,knive og
mange andre spændende ling allsammsn i de bedste kvaliteter.

Før 469- N{J------ 299--kr
Føt 529- NU--- 349-kr
Før 599- NU--- 399-kr
Før 679- fru------ 499--kr
Før749- NU--- 549-kr

qibE$'fddf
I|EIERDAMMEI| 31 - 6:t50 R|EE - Trf,. 75 42 38 01



ABU Garcia
ABU fastspolehjul
ABU Carcia 553 R

ABU Garsia 59 R

ABU Garcia 555 R

Før 329.@

Ffi 369.æ

Før 3g).oo

Nu 229.oo

Nu Z9.oo

Nu 279.oo

Før 89.oo

Føt 49.@

Føt q@

Nu l69,00

Nu l79.oo

Nu 169.00

itt ort

ABU Bronco
ABU Bronco 453 R

ABU Bronco 454 R

ABU Bronco 455 R

ABU Black Max
ABU Black Max l,everes alle med I extrå spole

ABU Black Måx 2R Før 69q.oo m/2 kuglelejer

ABU Black Max 3 R Føt 729.@ mlz Klp)ele|er

ABU Blåck Mex4 R Før 749.oo m/2 Kuglelej€r

ABU Black Max 5 R Før t49.oo n/2 Kuglelejer

Nu 449.oo

Nu 499.oo

Nu 519.oo

Nu 599.oo

ilEDEnDAf,[El 31 - 67El RllE - IU. 75 12 3t m
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\ Klåbygård Sø
cå. midt mellem Ribe og Roager
{kun den store sø)
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Bent håbede på en overspringer som så mange andre, for som han sag-
de, man erjo nødt til at tage ud at fiske på premieredagen, for ellers
tror konenjo bare, man er syg.

Tekst og foto Jøm Nelsen
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Min døn Johnny og jeg tog ud til Vesler-
åen d, lGl l-95for at rydde op langs med
åen og ved parkcringspladserneda jeg
synl€s al det så slemt ud dc forskeellige
steder.
Vi begyndte inde ved ringbroen,på
parkerings plåds€n, kon i røv€n, sikken
svioeri. i løbet af en time fik vi en son
dåstikafaldspose fyldt, måIl kutuie nok
se at her kom der mange folk fm nær og
fjem, vi fik også fyldt et par bæreposer
nede vcd åen isæren ting jeg faldt ov.r
var de mange tomme hvide omebøtter
sorn man køber trmene i, de ligger og
flyder ov.ralt hercfter kørt9 vi videre til
St. Ctennemskæring.
Her var det dog knap rå slemt, måske
fordi def ingen træer og busk€ er hvor
rnån kan smide sit affald ind urder, men
det blev trod$ alt ril et par lgrmo støvle. og
en fyldt bære poae, inden vi kørte !d lil
Kanal Huset , her blev det ogs.å til et par
fyldte bæreposer.
Det jeg egentlig var mest fortømet ov€r
var de nrenesker der havde brugt tid på al
mlle snøre på en pind eller en ligte. for
derefter smide det igen" Tidsfc,rdrif'
Jeg kan konkludere at ud frd de 3 timer vi
gik derude, at hvis vi ,$skere"lader det
stå d i cn 3-4 år endrur. har vi ingen stiet
af g|æs og jofd at gå på firen en tiåtle af
affald.
Så medlemmer man jer nu lidt op, fyld
lommer og poser rned jeres affald i stedet
for åt fylde naliren op, det er sku ingen
kønt syn.

Der står også nogle runde fiduEer rn€d
låg der k3n åtnes prøv at bruge dcm det
kGter ikl(e noget de erderfor d€t sarnrne
8ør nanlr€n oB andre fiskerc den tjene-
stc - for i havde dct da selv med udtil åen
, så hæt bliver man da heller ikke af at
fisk€ at man ikkc kan bære sit affald
hjem igen, det skulle da lige være en
havøn€d rnan tabte den skullo man no*
få samlet op igen så hvorfor så ikke også
affaldet.

Johan Hansen
Bramming
Kirkegade 7



Side nidt i 7oemne har mi girng være! ved Vesteråen, o3 tå nært hold har
jeg gennem årene l'uldt udviklingen-
Sp€cieit siden R S F. ingik lejekontrakt mcd edrvervsfisker Gerr Mikkelse[
har vi ai ie set en beiydeiig opgang af havør'eri og laks . lvled baggrund i der dyrt
iejemåi for så lille en lorening som R S Fcr der forsLåeligl nok blever gjori cr
slykl€ rnarkedføringsa6ejde lor Vesleråen for at tiltrækkc nye rnedlemmer
og dagko(sfiskere, for al leile den økonomiske belastnirg for R S F,
hvitke! jeg ilnder lbrslåelse ior. Deate har betydei ei iorqger fiskeprcs på
Vesre€en-SåvidG så gqlt MEN-
Det iaib€r for r)ogie afdisse ,,nyg' lysdiskere ai finde ud af takl og tone ved
åen
Eksemp€lvis har jeg opievei adskellige gånge åt €r I ysifi sker vader ind I O- i 5
meter ioran orig
ugb<glndersir f istcr i -rr fofrnigcr{ernantsleodetorsråelsetorat\ . i ; t leslal
vare der på cr både ver ig og orngængeliE! måde.
Ai andre eksempler er også detlc aI en iystii ske r f,eks pcrmanent slår på dcn
saNne plads og ikke roterer i sit fiskeri , er adfærd som i mi e øj eik*eel
særlig hensynsfuld overfor andre fiskende!
Geflerclt er forståeisen for Adfærd rakt I og tonc rirneligt grld ved åen.Men
brtuine i<ar finder vijo indimeliem,jeg vil tilskrive delie ar disse lyslfiskere
ikke er blever indviei i dei nofmåle adfærd ved åen.
Fpigende ron nelfingerregei bør iagttages.
L Vis hensyn overfor andre fiskende.
2. Roler iditfiskeri, med stømrnen-du lærer så tledre åen at kende, ogalle fo.
err lharre på de gude plaJsrr.
3. Vis hensyr 1il aluren- smid ikke llasker og.rlfald ved åen, lag det med
Irjenr-
,1. Vad aldrig ird forao en fiskende kollega hold da afsknd 75 100meter.
5. Konlmer du v€d etuheld ti| at,,ttæde;nd" foran flskende, børdu du fl ytte
piads- rned et undskyld det koster ikk€ noger
D;sse (onxnelfingeregler gælder generelt i Vesleråcn, rnens helt andre for
hold gælder i HjorivacLå
og Celså -disse stederkræveren nøjcre vurdering af norm og adfærd, rnen er
du i tvivl så sperg dig ircm!
Dct e. kldrt al nåf dcr aflbldes fiskekonkurrcflcc i Vesteåen. vii frfholdcne
værc nogel lrange men lad os allc delcs ortr vandet på en venskatrelig måde.

Nled lystfiskerhilser) Jan ivlølier Pcdefsel



Iler skat på generalforsamlingen 19)6 vælgcs en n.! B rcp- . da j€g er blevet

A.medlenr.
Jcg har været med i beslyrelsesarbejdel i nogle år nu Som B.repræsenlant har

nran ingcrl stemmeret .nlen taleret. så det nrå man så bruge så godt' man nu kan.

Jeg synes,jeg bar haft en del indflydelse påflst€ {orskelliSe s"ger,
I d;t her job har jeg haft kontakl med mange forskclligc men nesker og li g€så

mange ideer . Det erjo dct. der g;ver brændstof til nraskinen ' Jeg har så på

bedsle nlåde prøvet al få nogel ud af det . så vore nledlemmer kån s€, at det

nytter at lukke munden op og sige noget . Der har været cn lin opbakning og

det vil jeg sige lak for.
Jeg håber .at den nye B.repræsentant vil få noger al arbejde med fra

Han kan seb'føl geli g ikke sidde i hestyrclsen for al€ne at pleje sine egne idecr

,Hvis han ikkeertydhør overfor andre menesker.skal han ikke stille optil dete
job- Del har været meget småt med B.nrcdlernner, som kunne tænke sig dette
job. så jeg håb€r, at I tager jer sammer og finder en m/k 'der 

vil være

fl.medl€ft srcpræsentant .

Erik J. Erbs, Margr€thev€j 20, 6500 vojens stiller op som B medlems

således al man for "guds" skyld ikke glemte det
Stor var min overraskelse da girokortet blev vendt, så man kunne udlylde

långstmpFDrten.
Deahar atrid været en stor fomøjelse at studere det forganglre års fangst€r' både

med hensyn til størrelse. gennemsnil hvilke måneder der var de bedste

etc.,men med dette åls skema må man sige at der l-un fremkommer en grov

vurdering af fangslerne.
Jegog andre medlemmer somjeg har talt med, håber at det ændrer sig fil næste

år.
Er lille klagesukfra et ellers tilfreds medlem Knækogbræki1996

John Nielsen

\rre Chlistensen.

Så kom girokortet endeligl .Som sædvat ig skull€ koniingentet betales hurtigt
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Rognskab'1994-1995 og status

R.gnskab
Koming.nl A-m€dlone.
Komhg.nl hed.hh.r

R.nt tidtagt
bt..fdd... hdtJuda.
L.k*tohd.n. tsMvnlng
Adfr lnltlt.tlon blad h.m.

^d.jd. 
v.d Ln - k r..l

Mrd.ri gen.r.toE.hlln0

D.nfi all. Itortsrl.t rforblnd
s.mn.nslutnlngen konl,

rlllrskivnlnO

31. 12. ,|995 Ribe Sportsfiskerforening

a6,uo,@

l4!,20.@

a2.ta,6l

212-214,æ

atJ2a,t5

21.93,95
tt.35o.@

13.05€34

t,i36.236,t4

Status 31.12.1995
(ontant a.holdnln! LF

hv.nt r RSF 9a 3a-16:t,66
hv{tar LF 9a A.gz; 7
Nyr1995RaF 13.056,25
nyt 1995 LF 0,0O

^t!tr 
RsF 1o441a

al.kr. LF a.aaa,s9
1t1936 61.4a3,10
Fdudb.r.lrF 1,o.100,a0
Brugr 19€6 7.200,m
Ttl1336 133,t00,00
Forhue ilO4 RsF 5?0.45a,5O
FormrelgEalF 35,7t9,12
Und€Gkud 1995 12.417,03
Fo,hu€ 31,12.95 56t,463,O3

55,t52,r9

453.5$.al

i.!.ns*rb.t €r lkk. rcvid.r.r, n.n .l.r er nåPpe rEtt.l!.r tiltElei ldet bl, .. beholdnln9arF tt rnrner.
g 

:vr. ,"tt"t:c vr r,.mgå ar q.n.r.nor$mrrng.n



Vedr. forslag til ændringer i love
og vedtægter for RSF

J|4 vil gerne begrunde mine forslag til ændringer i p6ragråf5 stk b,

Mit første forslag går IÅ st mån høJst k6n veit beftJi r€ls€smedl€m for en
7 årig periode ad gangen.
Efter ? år ( svar€nde til 2 perioder ) har man efter min mening, behov for en
pause, man kan ikke længere tilføre forcningen nye tiltag og har behov for, at
komme ud blandt aktive medlemmer, for at se forcningen fra denne side-og få
ny inspration til en evt. ny bestlrelses periode.
Det er 9gså hensigten, at foFla8et skal førc til, at flere medlemmer vil søge
indlydelse og tage en tøm i best)rclsesarbcjdet. Dette vil også betyde støne
udskiftring af bestFelsen, såled€s at farcn for cn ,,blokdannelse" af mange-
årige bestyels€smedlemmer scxn vil kome domincre beslutringsprocesseme,
minimeres.

Mit åndet fdsbg går på, rt revision afforeningers rcgtrsLrber forct ges
af et sf bestyreben godlendt rcvici,onsfirmr.
I en forening, hvor der årligt ,,omsættos" for dret! end en mill. lsoner, skal der,
efter min mening, også finde ,professionel" rcvision sted ". Dett€ skal ikk€ ses,
som manglende tillid til foreningens kass€r€r og rcvisorer,men sorn beskyt-
ielse åf dem.
Den ekstra udgift en r€visor vit betyd€ ( Ca l50G-3500 kr. pr. år ), vil måske
huriig komme ind igen ved rådgivning m.h.t. anbringelse af foreningens
koitanter o.l.

H.ndk Fcdersen
Ja3minpdkcn ,16 Ribe Tlf 7541æ46
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Postbesørget blad 59753
7007 (FAC)

1{

Til
302 AB(-

OLSEN B ENT
HYJVEJ 1r
651O GRAM

,/ FOnSLAGNntz.
' Bestyrelsen foreslår at generalforsamlingen giver bestyrelsen

fuldmagt til at ordne alt vedrørende Ribe Vesterå i en periode på
3 ({rc) å4 hvilket vil sige 1997, 1998 og 1999.
Begrundelse:
Der rører sig så mange ting omkring Vesteråen, at det vil være
6vært at løse problemerne, hvis der på forhåncl er rcgler om en
fastlagt fremgangsmåde- Det er jo umuligt al torudsige, hvad
nasle problem består at. Det er to meget væsentlige ling, vi
geme vil have. Del ene er, at vi geme vil havø hånd i hanke med,
hvordan fiskeiet i vesteÅen foregår- Det andet er økanomien,
der jo skal hænge sammen. Vi mener dette bedst kan klares ved
at bestyrelsen kan lage stilling her og nu, men bestyrclsen er på
den anden side helt klar ov€r, at et særligt vanskeligt problem
kun kan IøseS gennem en ekstraordinæf genenlforsamling.
Blan& de probtemer, der skal tøses er bl.a. offenttige
myndigheders (især natur- og fredningsintercsserede)s ayn på
belastningen af Vesteråen, Dette probløm indeholcler også
parkeringsbestemmelse4 adgang til og fra åen, og vorcs de ige
vaner med al smide diverse ting fn os-

lrcstllielsen


