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E kslroordinær genelolforsomling
d. l2 december 1998 kl. 14.00 iØ.Vedsled forsomlingshus
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes på qund af
allonge til ny lejekontrakt i Ribe Vesterå, udarbejdet af Ged Mik-
kelsen og Ribe Sportsfiskeforening (se side 4 og 5 i dette blad)

Dogsorden:
1. Valg af di gent
2. Indkornne forslag
3. Eventueft

Den ekstraordinære generallorsarnling afholdes på grund af med-
lemmernes ønske herom under foregående ordinære
generalfoNamling 1 mans 1998.

Forslog lil ek$roordinær generolforsomling
Forslog L
(Flertalsafgøre1se)
Allonge til lejekontakt af 31.12.1991 mellem Gefi Mikkelsen og
Ribe Sponsfiskedorening vedtages (se side 4 og 5 i dette blad)

Forslog 2.
{Fiertalsafgørelse} .
Den nuværende lelekontrakt med Gen Mikkelsen fortsætter
uændret

En enig besl).relse anbera-e( at medlemmerne vedlager forslag l.
Såftemt forslag 1 vedtages, bo(falder forslag 2.

Bestyrelsen PS. Husk at medbdnge dette blad

fiskeRlBEtraghinger
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Allonge ti l  leiekontrakt af 3 | .12.1991 mellen
(iert Mikkelscn og Ribe Spoltsfiskerforcning.

Den i heniold til ovennævnte lejekontrakt gældende leje opnn-
delig kr. 375.000,00 pr år, hvilket beløb senere er regu.leret i
henhold til stignngen i nettoprisindekset ændres herefter, såle-
des at lejer betaler uanset foreningens medlemstal, pr. senior-
medlem kr. 50O,OO, pr. juniormedlem kr. 200,00 samt nye med-
Iemmer ved tilmelding efter 01.08. kr. 250,00.

Den leje, der herefter resterer at blive betalt, finansieres ved salg
af en-dags, tre dags samt årckort, idet indtægten herfra fordeles
med 900/0 til udleler og 100/0 til lejer til dækning af administrati-
on.

Såfremt indtægterne ved salg af en-dags, tre-dages og årskort
sammenlagt med betaling for medlemmer, jtu ovenfor, betyder,
at lejen i den oprindelige lejekontrakt af 31.12.1991 med senere
regu.leinger i henhold til nettopdsindekset, er opnået, ændres
fordeiingen for så vrdt angår en-dags, tre dages og årskort såle-
des, at udlejer og lejer fordeler disse med 500/0 til hver. Hvis
Iejen ikke som det ovenstående når et beiøb på kr. 300,000,00
pr, år, kan lejer, hvis dette ønskes, supplere op til kr.
300.000,00. I modsat fald kan udlejer opsige kontrakten med I
års varsel.

Lejer kan altid opsige kontrakten med I åIs varsel med ophør
næste 31.12-

Til nærmerF belysnrrg afovennævnte er a'rdlt:

I. Før fordeiing af leje fra årskort ftatræl&es kontilgent til Dan-
malks Sportsfiskerf orbund.

2. Indtægteme ved salg af dagkon til fiskekonkunencer indgår i
ovenstående som en-dags eller tre-dages kort men ikke salget
af deltagerkon.
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3. Lejen betales med kr. 100.000,00 den 01.02.. 01.04. og 1.07.
mens resten airegnes senest den 15.12.

4. Liste over medlemmer samt kodsalgsregnskab afleveres ved
restaffegmng.

5. Kortpnsen ved specialafangementer, såsom luniortr€ef aftales
i hven enkelt tilfæ]de.

6. Års - og dagskortpisen a{tales mellern lejer og udlejer hvert
år i decenber.

Z Næwærende ænding ai betaling i henhold til lejekontrakten
træder i kraft 01.01.1999 med ovennævnte beløb, såfremt
denne godkendes af bestyrelsen samt på ekstraordinær gene
ralforsanrling i 1998.

B. Udqifterne ved kontraktændring deles ligeligt mellem udlejer
og leler.

9- Alle ovennævnte kronebeløb pdstalsreguleres i overenssten-
melse med stigning i nettopisindekset, første gang
01.01.2000. Basis er nettopdsindekset pr. 01.10. 1998, og
regderingen sker således i iorhold til stignlngen for nettop-
nsindekset f  a 0r. i0.  l99B tr l  01.r0.  r9q9. Begu enngen ved
rører således de ovennævnte beløb for medlemmer samt
beløbet kr. 300.000,00, mens reguleiDgen i lejen som altalt i
den oprindelige lejekontrakt lonsætter uændret.

1o.Hvis fisketider for medlemmer/ikke medlemmer ønskes regx-
leret, skal dette aftales med udlejer.

Ribe, den
Som udlejer:

Gert Mikkelsen

1998
Som le.ler:

Ribe Sportsliskeiorening
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>E@ ETTTLBAGEBLTK
. EN FREMADRETTET OPFORDRING

En exiraordinær generalforsanling er
nært lorestående. En extraordinær
generallorsamling, hvor r,'1 skal beslulle
om vr skal beholde noget af von liske-
vand eller ej nenilig R$e Vesterå.

Da dcn davirjrende bestyrelse i l99l
stoit bereltede i FiskeRibetragtninger,
at nu havde man endeligt opnået en
lejeaftale lor Ribe Veslerå, da var det
en gammel drøm, der Ok i opfyldelse.
Bestlrelsen lorstod til fulde at efterleve
iormålsparagraffen i RSF'S love og ved-
tægler, ved at lrernskaJfe fiskevand
samt at sikre medlemmernes adgarg til
disse, At ovennævnte også havde sln
pris samt ai der kDme opstå vanskelig-
heder herved, var man også på det

Vesteden blev, lor mange, en natudig
del al Ribe Sportsliskeriorenings tiske-

Man rådede nu over et vand, hvor
opgangsforholdene, til de øvle sltutd-
pladser, vår sikret, et vand hvor de ior-
skellige ønsker kunne tilfreclsstilles,
hvacl enten man var til den ene form
ior natur eller en anden.

Man kan så stille spørgsmåleL om pri-
sen har været / er for høj. Det både
være srg kontingentmæssi$ som med-
lemsmæssigl. S:tigeflde koturngent
germem årene viser under alle ons-
tænalighecler et fald i meallemstallet.
0m laldet i medlemstallet så skyldes

konlmgenlstigntnger eller en naturhg
almatning, skal være usagl. ljog er
kensgerningen, at mange andre fore-
nLnger har opLevet et fald L medlems-
tallene, rctop i de senere år.
Vi skii endvLdere se i øjnene, at r takt
med, at alle lår nere lritid og at beho-
ve1 lor rekreative områder shger, da vll
vi også opleve, al vi skal belå1e err
højere pris, for al kunne dl,'rke vor
rckreative ilteresse nenliglystfiske-
riet.

Porernngens nuværencle bestyrelse ha.r
også lorstået RSf's fomålsparagraf
sarrt nlodefixseret begrebeme ved at
loretage en meningsmåling, onkrirg
lejen af Ribe Vested, blandt alle med
lemmer. Basis Jor nlerungsmåljngen var
allonge til tidLigere leiekontrakt.
Allongen var res|ltatet al el Jlot oplæg
frå Cert Mikkelsen sant godt lorhand-
l 1gsarbejde af RSF'S besl}'relse.
BestFelsens aniefaling, baseret på
nteningsmålLngen, er entydig-
Vll vi beholde von fiskevand Vesteråen,
da skal vi stemme ja til besqTebens
lomlag.

Nu er vor forening jo rct specieli ind-
rettet. forstået på den måde, at en del
al medlemmerne, som er ned til al sik-
re økonomien for netop Vesteråen,
ingen slemmeret/hamydelse har
omkrng samme,
Derlor ligger der reelt et ansvar på A-
nedlemmemes skuldJe, når beslutnin-
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gen skal tirges. Et ta s*rer hskcnel 1
Vcsteråen, L årerre lfenover H la srk-
rer reelt fti oplldng til gydeplaltserne,
for hskene. lt lar s*rer. at vr l]{he
ko]I]ner r dcn situalron, hvor vr slår pa
Rjngbroen og kikker på, at el konso||I-
un eller Lignerlde, irzi xrd eller
udland, går og Iisker.
Men ei ja å de nuværend,. 

^ 
med

lemmer sillLer også ei krav {il I med
leulerne, iremlig at drsse lortsat el
der srg Lnd i Jorertnger og derved er
med til at sikre økonomten Jor bl.a.
Vesieråen. {Rrrhahentiigl er problena
ljkken onknng B medlemncrnes
stemmerel aiklarel ved næsle general
forsamling, sålecles. at alle medlen
rJ]er har den denokratlske ret, som en
gaffke naturlig del af et rnedlerns
skabl.

Jeg vjl slutte med en personlig oplor-
drng tjl alle Å medlemmer : Kom til

den extraordxlære gcneraliolsafiIli g
og stein jA til besry|elserN Jorslag -
lad os ir€holde vo|l yderste hskevard.
m-a{i den ra irarrr. olJ der roli slkle d"4
øversrc ltryde og hskoplaLlser. ore{i
den blldere og andcrledes nalur - lad
os beholds rettelr tl at irave lrdllydct
se på llskenes opgilrlgsiorlroLd.

Stemmer vr nel lrasiller vr os reell x1d
llydelse på opganger tLl de 0mråder,
sofir vi heLler iklie vLl .d nled.
Stemnler vr nel er det ikle slkkerL at
hverken vr cller cfterfølgcn{ie genera
tioner rgen lår rrulLgheden lor at fiskc

nemLlg L Vesteråen-

Derfor STFM JA.

Med venlig hjlsen
Børge Rijs
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WreE@ Areldergok
Det er ikke srkkert at flenallet ser tiF
bage på l99B med samme glædelige
blink i øjet som vi lystliskere- Det er
natu igvis med vejret for øje al vuF
deringerne aJ 1998 bliver opfattel
forskelligrt.
Al den nednør vi har gået og sukket
elter i de 2 3 foregående år. fik vl jo
til rigelighed her i 1998. Det har til
tider generct voaes liskeri rent prak-
tisk, men den høje vandsatand j åer-
ne har samtidig sikrct en rimelig sla-
bil opgang hele årel igernem.
Kigger vi rilbage på star'ten ai sæso-
nen, viste grønlænderfiskeiet sig fra
sin airsolut bedste siale, der blev fan-
get grønlændere som i de bedste år.
og mangen en lystfisker tik et optimi-
stisk smil om mrmden, når tankeme
gled hen mod sonmerens liskeri elter
de s1ørre havørreder og laks.
Uden at komme ind på debatten om
det nu er rigtigt eller ej al tillade
fiskeriet efter grønlændere, vil jeg
kort nærne, at der er tale om at fred-
ning af vores åer frem til 1. apii, fra
og med næste år, og dermed er grøn-
lænderfiskeriet jo et overstået kapilel.
Efter det gode grønlænderfiskeri. glk
det lidt ned aJ ba}Ie med fångsttalle-
ne i et par månedet men da vi nåe-
de hen til starten af junj, begyndte
der atler at komme gang i fangstneF
lene. Der blev talt om gode tangsler
overalt i åsystemet - og her vil jeg
kort næ\,.ne en behagelig telefonsan-
tale jeg havde lor nylig. Det va.r en af
vores medlemmer lla Haderslev der
ringede i anden forbindelse, og i
slutningen aJ samtalen kurme han

fortælle om er kanon fiskeri i B-styk-
ket i sommers, og han lortalte om 14
havøneder på 6n uge. Ikke alle var
store nok - men alligev€I.
I løbet a( julj og au$ist maned indløb
Ilere og flere glædelige beretnrn0er
om både laks og håvøfeder ira
Vesteråen, og alle så med fortrøst-
ning hen lil vores fiskekonkurrence.
Der blev så li{it åJ et antiklirnakB,
rent fiskemæssigt, men en slor suc-
ces deltagermæssigt og alle var både
glade for o..J tilfrcdse med konkuren-
ce week-enden i vesteråen.
Fra konkurrencen og ftem til frcdnin-
gen viste vejret sig fra sln absolul
vådeste side, og sidst i penoden
umuliggjorde det næsten fiskeriet.
vestedell blev ondannel til en sø -
og del var ærgerligl nok. for efle-
drets el-fiskeri visle, at masser ai
fisk var kommet igennem Vesteråen j
denne periode.
Så ail i alt en sæson der lover godt
Ior fremtid,.n, ogjeg er overbevLst om
at 1999 vil blive et år der minder om
'de gode gamle dage'.
nn smule malurt vil jeg dog kasle i
bægeret. Jeg er blandt de lystfiskerc
der har fisket i Vcsteråen i mange år
- også før forerinæn overtog lejemå-
let. Og så må jeg altså konstater at
1998 var et firneligl godl år, nen dog
samtidig erkende at d€r enalnu er et
godt stykke op ti1 fiskeriet for 10 - 15
år siden. 0g egentlig også til de
første år hvor foreningen havde leje-
målet. De fleste kan vel stadig huske,
alle de springende havøneder man
så, hver eneste gang triren gik ljl
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Vesteråen og de glade meldinger
om fisk, fanget forskeliige steder i
åen.
Så hvile på lauJb6errene og resllita
terne tua i år del kan vi ikke, men det
går tilsyneladene den rigige vej, og
med lalseiondens gode resulLater lra
el-fisk-.riet i åt er der god grund til

at se noget lyserc på fremtiden,
'iåk for i998 og knæk og bræk i
r999

Allan Dinesen

Rapalawobler, og Peter kur nyde
den intense fight i en hel time før
den kunne landes

llbto Enk Egvad Pete6en)

friiffi E@ Flof fisk fro Gelsåen
Det våJ et iint rcsultat Peter Gram fra
Beltoit havde ud aJ sit besøg i Gel
såen ved Hjartbm.
Fisken, en havørred han på hele ni
kilo og 90 cm faldt for en rød
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Svor lil Don Zoego omkring debotindlægget "tn syg forening"
Hvor syg vores loren'ng eqendig er,
eller om d€xr overhovedet er syg kair
diskutercs Men ar RSf har ordt r
økonomrcn , og måske er iidt skran-
lende hist og pisr er vanskeligt al

DLr angnber generallorsamlingen for
ikke at ville vedlage forslagene om
stemneret lrl vores B-medlemmer,
men 0temmer måske al en af åIsa
gcrnc ril defte, er at lorslagene har
værel torkert formulerel,
Dei llggerjo sådan. at nogle at lods-
cterne på Å srykkeL har rndføjei en
p6ssDs i deres konlrakl. som siqer, at
der ma)(. ma være 350 mediemmer
på deres lodder
Dei er alerJor yderst vigligl at en ved-
lagelse ai stemmeref for alle ikke
lcrøret oenne passus.

Når delte er sag1. er jeo helt enig i al
vi skal gøre, hvad vi kan Ior at lå en
demokråtisk lorening med slemrncrct
for alle - og måske endda sløjie
begreberne "B og A-medlemmel.

Det er helt sikkert at del viue styrke
vores lorening både økonomjsk, og
rnedlemsmæssigt hvis vi alle var
medlenncr på lige fod - mcd den
undtagelse al de mcdlemmer med
den slørsle anciennitel lde meallem-
mer der har været længst i forenin-
genl har retten lil at fiske på de
føromtalte lodder.

Som du så rigtigt fremhæver. v'l en

demokralisk forening mecl lighed for
alle også øge kapacileten af crmer til
f.eks. bestyrelses århejdo, oq ardre
opgaver der forelaltes i forcnirgers
resr.

Udover de indlysende lor.lele som
lige heskrevct er der endnu et plus
ved at blive en fi dgyldjg demokra
tisk forenrng. Vi får rnuljghed lor at
søgc oltenltige tilskud til diverse akti
viler j ahindelighed og lor jurnorer
nes vedkommede i særdeleshed.

Det er derfor også med overbevisning
r stemmen leg udtrykker båbet om,
aI vi far helt andfe positivc lilkende
givelscr på vores generallorsamling t
r999.

Som aJsluhing kan jeg ku.'l opiordre
alle vores mecllemmer til at arbeide
posilim for en demokratisk forening
med sternmeret for alie.
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20. maris med opfølgning 21. mads
1999 kl. 13.30 ti l  ca. kl 18.
l\,4ax 12 deltagere pr. hold.

Kursusleder Anders Hyhne, der bl.a. vil gennemgå:

. Kastedel

. Fluer

. Fiskestrategi

. Fremvisning af grej samt omtale af principperne
i fluefiskeri

. Kastetræning og individuel htælp ved søen incl.
2x2 timers tiskeri, kaffelte, brød, instruktør og lån
af komplel fluestang

Kursel koster kr. 250,-, som betales ved tilmelding

StorkesØen Ribe
Haulundvej 164

6760 Ribe
Ttf .75 41 04 11



Da vr lystfiskere son regel ligger inde irred masser aJ grej m.v., soIn vi ikke
bruger. J,reo egenuig gerie vii al nec1. har !'1 besluttet at lave en rubik i
von blad som hedder KØB SAIG BYTTE.
Meatlemner kam gfans få 2 aruoncer l pr. udgave ved at indsende teksten

fiskeHltstitraqlNnger .- l2

Scelqes
surik;te! t3". Power rlex, kastevæql
100 200 qr Soln ny Kr 200.-
Henv efter hl. 19 0o på ?5 41 0? 59 til
Børge Rns.

Scelges
Fangstkrog, !ederbelastel cod stand
K. 50,-
Henv efte. kl. 19.00 på ?5 41 07 59 u]
Børge Ri1s.

KøBlBYT1E
Iisketubet.aghinger årgang 1985, 1989
m L og l9g2 nL 4 ønskes, hvjs de
Dævnte er ndkommet, fo. oPnåelse ai

Herr elter kL. 19.00 på ?5 4l O7 59 li1
Børge Riis.

vdÅ
Uelekt cARDlNAl, C5, hvor husel er i

kl. l9 00 på ?5 41 0? 59 tjl Børge Rlls.

sÆtGEs
medesiang l5 fods Vangen j glasiiber
k! 35o,
Henu elter kl 19.00 flt. 15 44 51 A2

SøGES
Delekte stænger, hlul osv soli kan
benyttes til reparaiion af junlorernes

Henq eft€r kl. 1900 Tli. ?5 44 5? 02

SøGES
Ganmelt fluebindingsmatenale tiL

Henv. elter kl. 1900 Tli ?5 44 5? 02

Sælges
Conoran stimglaske, grøn med
udbendig lomme. Som ny kr. 150,
Henv elter ll 19.00 på ?5 41 0? 59 tjl

Plods fil din onnonce
i ncesfe blod
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i det virkelige liskeliv
Dct samnre problenr melder sig når
vr scr på det arvelige. deliskde
har inde pådanrbruget ( havørre-
dcr ) harikke i gereratiorcr prøvel
at skulle forcere et fisketrappc cllcr
el stryg ellervære opmærksonr på
ahdre furcr ii)t al overlcve
Det man på danrbrugcne erinteres-
scret ierat fiskenebliver stærke
og hurligt tager lødetil sig og karr
t)veflevel
Nårvi har havørredler gående ved
siden afregnbueme er det tydeligr
at se hvad der vildfisk de små
regnbucr svørnmerfint nlndt oppe i
dc øv-erste vandlag h'"or dcrimod
havørredeme klister si-s lil bunden
tbr at søgc skjLrl ognår hal-
orrederne skal lære og spisc
starter man mcd at linger clrysse og
snakke med dem og så håbc på at
dc vilbegyndc at tage fødcti lsig
det er en lidt spcciek prosses at
arbeide mcd vildfisk

ArncChristensen

Foredtag i Æ Fiskerhus i Cr:rm
v. FinD Sivebæk fta !'Fl Silke-
borg åfholdt d..10-9-98 - DeI vår
godt 30 deltågcre.
Vi siger tåk til
Gram SpoItsfi skedorenirg
{or at stille Æ Fiskerhus til
rådighed, også en stor tåk til
Poul for det fine kaffebord vi fik
ved {t.rangemenfet.

Det er ikke sidstc gang vi lavo-
sådan et arangement, dervar
maryfe ting der blev vendt bl.a.
mod de inkøbtefisk fradambm-
gene som visælterud " Silkeborg
erhelt afdcn overbevisning at de
fisk vikøber og sættcrud i vores
åsystem måsl(e. harværet i opdræt
ca. 50 år på dambrugene.
Der er så i den periode sket det
med øffedeme at de erblevet
vænnet til at spise fiskefodcr og
dewed har godc opvækst mulighe-
der på dambruget ligeledes er dct
et problem nårde skalgyde og
som Firrn Sivebæk det kan de kun
hvis deser en rød spand og den
gårjo ikke ude i åen .Dct skal
fo$tås sådan at fiskene i mange
generationer ikk€ selv har gydet
men at detaltid ermennesker der
har slrygetdem, så der for ved
ørrederne ikke hvordan det foregår
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Udsætrung af l/2 års ørreder fra
Gelsbro darnbrug lørdag 3 - l0-98
blev affrentet af H.C. Volens ,
H.Kokholm Gram og J.M.Madsøt
Gram Fiskene skulle udeluklende
udsættes i Gelså sysleme|
CelsåsammcnsslutDing
lremover er det blevet besluttet af
Gelsåsarnmenslutningen d
avlsmatrialet der skalleveres til
Gelsåen såvidt det er muligt være af
moderfisk der er fanget i Gelsåen
Og hvis vi ikke kan levere er nok
af Gelsåstanmen kan dettillades at
der tages avlsmatriale fia Gråmå
system.
Forøjeblikket er de fisk som vi
fanger i trappen ved Gelsbro det
bedste avlsmatriale vi har , den har
bevist at den kan klare
strabasseme isluseme i fube, den
har måske stået i åen siden foråret
og det er de ørreder vi skal satse
på fiemover .De som har vilj eo til at
komme op i systemet og \4se at de
Ka.n overieve.
Fole dambrug
Fra Fole dambrug afleverede vi l/2
års ørrederne lørdag d.4 10-98 .
Nogle foreninger måtte desværrc
køre forgæves , da vi ikke havde
frsk nok til alle.

Ellels var de iisk derblev udleve-
rel meget fine lisk ienpæn stør-
rclse oggod kondition
Det gode ved disse ørreder cr at
de har prøvet at finde føden selv og
ikkekun kan spise liskefoder der
bliver smidtud ti ldem, de harhaft
gode fbrhold hvor de selv har
kunnet linde fødeennler så rdr de
bliver udsat i åen ved de hvad det
diejer sigom, og dervilvære en
noget $ørre ovedevelses procent

Ønsketænkning l!
I 1998-99 håber vi så, at det vi
kalder l/2 års fiskkanblive udsat
nårde ivirkeligheden eret l/2 år
gamle, hvorde rlu kan være
imellem 8-10 måneder gamle . Vr
udsæfter normalt 1/2 års øneder
sidst i oktober og det er meget sent
på åfet, det er b].a. så seflt tbrdi
at der blivergravet grølter op i
september måned og så erviiødt
til at vente med udsætningen til
dette a$ejde er tilendebragt de
steder hvor uclsætningen tbregår
Det rigtigste må være al udsætte
dem i sommermånederne når
temperaturen i åen er tilpas varm.
I oktober er temperaturen meget
lav og såtager l/2 åIs ørrcden
ikke føde til sig og der er e stor

lirlsatlcs
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isiko fi)r at del ikkc overlever den storc oorstil
ling det er a1 komme ud iåcn Bt andet problcm

cr også nårvi udsætter dem meget senl på året soln iårnå de små
bække er blevet tilliodet, kommcl der nrangc lbrskellige stoti'er lia
markerie sorn ørredeme ikke er vandl tilat opholde sig i. dc cr vant tilar
svømne i rent vand ( vand lia en boring ) $å det n1å være et chock ldr
ørredernes geller, når deme udvaskning skerfiamarkerne lilåen.
Men der imod i august måned de. har- vandet en god temperatuf og den
lilleøred har optimale muligheder forat lindefødeernner og vænnesigtil
åen og de urenheder der i vandet, inden efteråret for alvor sælter ind med
høj vandstand og udvaskning almarkernc og lave vandtenperatircr

Viønsker
olle vores
medlemmer en
tigtig glædelig
iul
somf knæk og
bræk idel nye or



fiskåRlBEtra$ninger

Den meget faJvede han er clen slørsle
havørred ieg ha.r fanget efter 44 års
fiskeri i Gels å og Ribe a samt
Nøreåen.
Kommentarer til de to billeder.: D l.

auqust fangede Fg en dellig bltul(lalG

- vægten en henmelghed I D.26
oktober fangede jeg så en fa et
havøded han - med en vældig kæbe_
kIog - vægt Lo kg Her er så billealel åf

dem begge - det er blanldalsen td
venstre
llvor jeg langede blanklal(sen er ogsa
en hemmeLighed,men havøIreden er
Ira Nøreåen,fanget På wobler.
Billectei aJ den heldige fisker og en
næsten blanl havøtred er fra d 19.
august. Fisken ianget langft vest rcr

Stavnaqer bro,og alen log en stor ue,
Grsy Palmer bundet På en kratig
Muslad krogslør' 2 Fluen havde ieg
fået ål nin tidligere omtaite ven, Søren
La.rserl for en del år tilbage uden Iør,

at have v€eret brugt. Men d- 19. august

var der stort va.nd og en suid blæst,og
så måtte det være tl.len al prøve
Sørens flue. 0g det var alel så bare
held ved, fisken kom godl på lard eitel
at den havde trukket mig næsten loo
nr, neclstrørns, da den var kroget i
næselippen, holdi den godl ud Vægt
?,1 kg.
'Ibkl(er være delr store vandføri^g blcv

der a.lle tider efterår der kom andre Jisk
Då 1ar1d aJ en Pæn siørrelse'og den
;.lsie var en næ$en blank fisk helt
inde ved Hjartbro,den var På ? Pund
og tog en selvkomponeret flue kaldet
' Indianeren" med mørklød vLnge, og
son bust over en hvid kroP, den sYne-
de goall i alet iemmelisF nørke van'L
rods den beskedne størrelse - erl 4

Kanasan.

Att i alt en ngig god sæson elter flere

alårlige- Mon ikke der er grund til optl_
misne - leg ilor oer

Med vedlig hllsen P-O.Sten

Edk Madsen
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l-okeef onle n
Mzerkekoder aførreder / Laks ved elfiskeri 1998 / 99

Laks / ørred vil blive mærket med en Pan-Jet ( et
tandlæge værktøj som skyder et ufarligt blåt væs
ind under skellene med høj tryk og det giver så et I
lille blåmærkeca. 5 mm

Vesterå nr. 1
Hjorh'adå nr.2
Gramå nr. 3
l'hdså nx 4
Res€rve nt,: 5

I prikved første Befiskning
2 prikkerved anden befiskning

ørrcderne har udførldcres dcl og levqci arismaldalol
vil debliveudsat igen nænsonl og der er så rnulighed lor
at fange cn laksefisk med disse mærkningff i 1 999,
Skullc dct skc å1 i fangcr cn vil vi gerne have det atvrde
hvor og hvomår

scanncr Dca cr fangcl :l i Vcsleråen som stammer fra

Sk le man være heldig at talue en der cr fimeklippct
\  i l  også gerne hi \  c det ar \  ide rn\et hlor i  fånge den
om det er i åen eller på kr--ster. Laks der er fedtfnnc klippet
ail vi gerne håve hovedet fia konlakl os da . l,rkscne hår
sikkcrl en cfiibs sa( ind i ho\'€dd€l og kan åiæses med en
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ror i lc i ig r .gotkab 1998

l (oI t i [9el ta+hr ' l '
Korlså19
[[dre l.od|tgter
iodt.{te! iåIt
!e j€ f iEI€raod
Le ii V.st'eråe!
KoD!iogeot |)S!

'  Sar
' [ ] t

[driristratiou
Pl odgi f ter
!lad og redlerikort
l {cd€r o{ g€reral tore
luoioratd
lledr udErtDloger
Årb,  ved å€r
IoIliuleoc€!
laktctoodeo
fl[lel

Irdtigter l,dqiiter
12 ? ,010 ,00
100.015,00
41. {  10 ,00

Åtskr j .vEirqe! 1998 ca
!orudbeial t  le i€
Resludql i ler  1998 skcrne!

19 5.  { r { ,00
{ 18.0 5 8,0 o
10r.813'00
2{ '01{ '00
l '536'00

38,66i '00
22'{10,00
30.x59'00
6.3?5'00

9!9 '  00
?01 '  00
152'00

19.551'00
{.{13'00
x3.?23'00
7.000 '00
1'?00'00
6,000,00

853,495,00 912'{66'00
863,{96,00

llrd€rsktld 48 ' 970 
'00



I
I

l
l

sx
#.,
N'
.R

\

,rntaå L.{ }r t',) *f

'si;a;.r1ta / ------.r"-r'



Postbesørget blad 59753
7007 (FAC)
Til

HUSK.HUSK.HUSK
Ehstrqordinær

generolforscmling
lørdcg. den
12. decenrber

1998 kl. I4.OO i
Øster Uedsted
forsnmlingshus


