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Medlenrsblacl lor Ribe Sportsfisker{orening
Redalftion: Allan Dinesen og bladudvalget
F,ftertryk - også i uddrag, kun meal foreningens skriftlige tiladelse

Formånd: Holger Løhndorf Anemon€vej 6, Nutrup, 6500 Vojens
Næsllormand: Allån Dinesen Seminadevel 84, 6?60 Ribe

Holg€r Sørensen V*tergade 31. 6?71 Gredstedbro

medlemi Knud Erjk Jensen Tonskad€vænget 5, 6?60 Ribe
Kim Njcolåisen u Vedrtedvej 16. 6?60 Ribe
BennyPoulæn lbmannsensvej l, 6?60 Ribe
Ame Chdstemetr De$evej, 23 6760 Ribe

l. supplånii Børge Bris Rylevænget 4, 6760 Ribe
2. Supplånr Hugo Hansen NærrBbrogade ll. 6?00 Esbjerg

epræsema: Asbjøm Jensen Køglundparken 211.3 6705 Esbjerg

Juniodeder: Alan Drnesgn Nipsvej 23, 6760 Rjbe
Juniorleder: Søren (irkegaard Løvsang€n'ængel l?, 6760 Rib6
opsym-
kordinator: Jobn Scbmidi Granly 46, øst€r Vedided

sager: Knud Erik Jensen Tornskadevænget 5,6760 zuba 75 422296

Udvalgeæ i Ribe Spdtsli8k€dorcdag
Ålle hetrvendolaer b€des rottet til udvalgslorDendere {utrdorstregetl

Arb. ved åen: Knud Erik l€nsen. Kim Nicolaisen, Holger løhndorf,
lPeter Thorosenl

DskepleJe og uGætDingEr: Aræ Chrieeq€[ Asb]øm Jensen
Bladudvalg: 4!_an Dnesen, Holger Sørensen, Børge Riis
Kontrahludvalgi KjENj!q1qi!e4, Knud Enk Jensen, Holger Løhndolf
Juniorudvalget: AUan Dlllesen. Søren Kirkegård

Dagkonudvalger Holger Sdrense[ roud Erik Jeiseo Hugo hansen. Børge Riis
Pokaler: Huqo Hansen
Vandplejeudvalg: E9n!tLP0q!!9& Ame Christensen, Uohn Tosti). {B€nt N:ssenl
Eusudvålg: Holger sørelE9[ Benny Poulsea Hugo Hansen, Alne ChristeNen
PR. udvalg: tune Cbistensen

Konlrollører:

?4 8? 14 9l
20 26 38 08

75 43 20 95

15 42 22 96
?5 44 50 67
75 42 5s 85
7s 44 52 3l

75 41 07 59
75 45 t6 72

75 t4 0a 32

75 44 57 02
75 42 2A tA

75 42 2A 3A

John Schmidt 75 42 20 3a
Bent olsen 74 82 15 50
PouL Edk Nielse ?5 52 13 8l
Bent Nissen 74 82 06 21
Erling skjødt 7s 45 29 04

Bjarke Sonnichsen ?4 82 28 36
linn Silber 75 +2 46 42
Peter Thomsen ?5 42 0g 54
Knud Erik Jensen 75 42 22 96
Cbristian Winkler 74 aZ 31 53
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lndkoldelse ril ordinær
generolforsomling i

Ribe Sporrsfiskedorening
lørdog den 13. moils

lg3)1, kl. 14.00
på Hviding Kro

l. tremloggehe og vedlog€lse ol lonelningoden.
2. Volg of didgenl.
3. FormondEns berelning
4. Kosserersns bErelning.
5. Indkomne folslog
6. Volg ol beslyehæmedlemmer og suppleonler.
7. Evenfuoll.

nskeruBEEagtnlnger
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Indkomne forslog
Forslog L
Bestyrelsen tildeles hermed fuldmagt til at opkræve max. kr 400,-
i extra kontingent pr medlem såfreml dette bliver nødvendigt.

Forclog 2.
IOVE& VTDT4OTTR FOR
ft Br sPoRTSf tsff RtoREl'JNG

Porogrof l. Foreningens novn,
Foreningens navn er "RIBE SP0RISPISKERFoRENING". Foreningens hjemsteat er
Ribe.

Porogrof 2. Foreningens formå|.
loreningens formiiLl er at vs.retage rnedlemmemes interesse i at bemskaffe fiske-
vand" sikre medlemmerne adgarg til disse samt at ophjælpe fiskebestanden i de
eiede/leiede fiskevande.

Poroglol 3. Foreningens medlemmer.
a. Ilnhver ddnsk statsborger kan søge op agelse i 

'oreningen.b, Ansøgning om optagelse skal ske til foreningens kasseier.
c. Ret til fiskeri i foreningens varde har alle, dei har løst medlemskori. På Ribe

å / Gelså sanl Fladså slykket, dog kun Å-meallemskort {De 350 anciennitets-

d. Medlemskortet giver ret til fiskeri meal I leenl stang ad gangen.
e. Meallenskodet Over ret lil at kontrollerc analre fiskende.
f. Enhve! fiskende er ved åen forpligtet til at udvise god og sportslig opførset.
g. Ethvert medlen kan af bestfelsen udelukles ai foreningen med omgående

vnlcdng. Udelu]&elsen skal dog goalkendes aI fø$te otdinære generalfoFam-
ling.

h. Intet medlem !nå til egen fodel eje^eje fiskevard, hvori foreningen har inter-

fiskeRlBEaadnjnger
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Det er jkke tilladt foreningens medlemmer at anvende eller røg1e ruser eller
andet seh,.fjskende reclskab i vande, som er undedagt Ribe Sportsfiskefore
ning eller anahe lorcninger iilsluttet Danmarks Sponsfiskerforbund- Dette
gælder dog lkke lodsejere.

i. Der nå i Ribe Sportsfiskerlorenings vande fiskes fra og med 1. april og iil og
med 31. oklober
For Gelsåsarnenslutning€n's fiskevand gælder Gelsåsammenslutningens til
enhver tid gældende fredningsbestemmelser (Se' medlemskort og meallems-
blad.)

j. Der er iangs$egrænsning på max. 3 bækørreder pr dag og minifiurnsmål på
30 cm i Hjortvad å lRibe Nøneå-Tved å1. Andre mirnmumsmA se medlemskor-
tets bagsiale.

k. Der må i Ribe SportsfLskerforenings vande udelukkende fiskes med regnorm
eller kunsti$ agn.
Det er således ikke tilladi at fiske med f. eks. madcliker. rejer, sildestrinrler og
lignende.

L Brug aJ langstkrog er Iorbudt frå sæsonens begFdelse til og med 30. april.
m. Undtaget fra bestemmelserne i paragral 3 er fiskeriet j Ribe Vesterå. fiske-
tiderne her lastsættes af bestyrelsen og Gerl Mikkelsen j fællesskab.

Porogtof 4. Foreninges indf@gler.
a. Regnskabsåel følger kalenderåret. [januaJ/januar)
b- Det reviderede regnskab skal forekegges genemllorsarolingen til godkendelse.

Pisen på meallems-ko( fa-$tsættes aI bestyrelsen- Fot Ribe Vesterå fastsættes
dag , 3 dags samt årskort prisen afbestFelsen og Gen Mikkelsen. Årsko(
til Vesteråen kån kun erhverve8 af udlændinge.

c. Ved modlagelse ai det fønte Å-meallemskort , skal det udover konets phs,
betales inalskual, der udgør halvdelen af kortets ptis. lexct. Vestelåkontingent
l Defle indskud tilbagebetales alalrig.

d. Forjuniorer op til 18 år betales nedsar kontingent.
For bøm ur]der 12 år ef fiskeriet gratis når de følges med forældrer , der er
nedlem af foreningen.
Kålenderåret er rehingsgivende for om man er jmior eller senioi.

e. Betales kontingentet ikke til forcningens kasserer senest l. Iebnrar betragites
medlemskabet som ophørt. lUdmeld0

Porogrot 5. Foreningens beslyrelse
Foreningens leder er formanden
Besry'relsen bestfu aJ 7 medlemmer. Disse vælges af generalforssmlingen og
aJgar efter tur med 2 hvert ar. Formånd og kasserer bør ikle være på valg
samme år, BestJrelsen kan vælge en kasseret udenJot bestyrelsen. Genvalg

a.
b.
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kan finde sted.
Der vælges 2 bestl,'relsessuppleanier. Disse er på valg efter tur hvert andet år
og deltager i bestFelsesmøderne uden siemmeret.
Såftemt en suppleaot indtræder i bestFelser! er han på rdlg det ar hvor den
han erslaner, skulle ha!€ været på r/alg.
Såfremt en suppleant bliver besq(ehesmedlem kan bestyelsen indkalde den,
der ved suppleantsv8lget fik flest stemmer uden at blive valgt. følgelig skal
der ved suppleantva.lg altid opstilles mindst en mere end der skal vælges.
Revision forctages af en ane*endt revisor. der også opstiller rcgnskabet.

c. BestFelsen konstituerer sig selv. Fomand og kasserer skal så vidt muligt bo i
Ribe.

d. Generalfo6anrlinger, bestl,relsesmøder og evt- fester ajholdes i Ribe-
e, ForrDanden har ved enhver aJslemning på bestyrelsesmøder og generalJor-

sarLinger ret til at afglve sin stemme. Ved stemmelighed lræffer formanden
åJgøielsen. {undtagen ved valgl

Porogrof 6. Foreningens generolforsomling.
a. Generaliorsamlingen er foreningens højeste m'ndighed.
b. Generalforsaniingen skål indvarsles senest 8 dage forud, sMfuig i medlems-

bladet til alle medlemmer
c. Den ordinære generalforsamling alholales hvert år i mans. Fo6lag, der ønskes

behandlet af generalforsamlingen skal værc lormanden i hænde senest 1.
februar,
Såvel ved ordinær - 8om ved ekatraordinær generalJoraarding ska.l lorslag
sendes sanmen med indvarslingen til generalfonamlingen.
Kun forslag der har været oflentliggjort i "fiskeRIBEbetra$ninger" kan vedta-
ges,

d. Indvarsling til orduær generalforsariling ska.l indeholde deme dagsorden:
1. Frenlæggelse og vedtagelse af fonetlingsorden.
2. Valg EJ dlngeni.
3. Fon&ndens beretning
4- Kassererensbeteming.
5. Inalkonne fo^lag
6. Valg aJ bestyrelsesmedlemmei og suppleanter.

Her skå] namene på afgående bestyreisesmedlemmer og suppleanter
oplyses, såmt om de modtager genvå-lg.
Er et foreslået meallem ikke til stede, ska.l slr tllg accept loreligge

7, Eventuelt,
e. Indvarsling til ekstraordinær generallorsamling skal indehoLde dagsoiden og

en begiundelse for indvårslingen.
f, Følænde kan gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraoralinær genemlloIsam-

hng:
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1, Best''relsen,
2. Mindst 3 medlernrner af besttrelsen.
3. MinGt 35 af foreningens medlemmer.

g. En lovlig indvarslet generålJo$anling er beslutningsdygtig uanset det frem-
nMdte antal mealleffner

h. Til almndelig vedtagelse kæves almindeli$ flenal.
Ændring af love kan krm ske på en geneElforsan ing og kræver 3/5 l60q6l aJ
de algivne slemmer
Ved ændring aI para. 3 stykke c- har kun meallemmer med A-medlemskort
stentnereL

i. Stemmeafgirafng kan kun ske ved personlig fremmøde.
j. Såfremt eet medlern ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

Pologrot 7: Foeningens oplosning.
a. Poreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først en odinær

generalfo$amling og efter ca. 3 ugers forløb på en ekstraordinær generalfor-
sam11ng-

b. På begge disse gene6lto$amlinger kræws vedtagelse med mindst 3/4 {?5o/ol
aJ aile afgil'ne stemmer

c- Ved opløsning skal bestyrelsen, på den ordinære generalforsanling, komme
med foNlag trl anvendelse al lorerungens ejendele og midler.

d. Et næ\'n på 3 medlenner, valgt ai den ekstiaordinæie geneGlforsamling skal
påtage sig fodelingen aJ foreningens ejendele og midler

Udove! ove.nær,nte lovs lindes regler for fiskeri i Vesteråen.
Lovene er opnnde.rg vedragel i 942, senere ændnnger er påføn.
Ribe mans 1999

Bestyrelsen

Forslog 3
Lovg.f0r.Ribe Spoft fi skerforening.

sl .
Foreningens navn er "Ribe Sponsfiskeforening". Forcningens hjemsled er Ribe_

s2.
Foreningens fomå1.
Foreningens formål er at vatetage mecllennernes interesse i at frem-
skalfe nskevand, sike necllelnmeme adgang til disse, samt at ophjælpe fiskebe-
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g $rrlF.rffir
ss.
Foreningens medlemmer.
a. Køb al å6kort giver for DANSKE STATSB0RGERE automatNk medlemsskab i

Ribe Sporlsiiskerforenjng. Medlemsskabet iegisteies aJ lor
eningen med dato og å for indmeldingen af hensl,'r tjl e\,'i. senere udvidet
medlemsskab og skal tuemgå aJ foreningens medlemsprotokol. b. Køb af dag-
kort, 3-dages kon eller årskort giver ret til Iisken i de på fiskekorrets bagside
nærnte fiskevande.

c. fiskekor'tet giver ret til at kontrolleæ andre fiskende,

d. Del er forbudt foreningens medlemmer at anvende elLer røgle
ruser eller andet selr,'fiskende redskab i vånde, der er underlagt Ribe Sponsfi
skerforening eller andre foreninger. Efl- lodsejere er undtaget tua reglen.

e. Intet medlem af fo€ningen må til egen fordel ejelleje fiskevand, hvori fore-
ningen har interesse.

f. Ethvert medlem kan af best,'relsen udelukkes af foreningen med omgående
virkning uden tilbagebetaling åJ kortpns e er em. indskud. Udelukkelsen skal
godkendes på første, ordinære generalfo$amling,

g. De 350 meallemmer a@ foreningen, der har størst medlemsanciennitet, har
udvidede fiskerettigheder, se iiskekortets bagside.

h.Ethverl 'M'3,'edlem er forpiigtet til at holde sig undenettet om pligter og rct
I lg, lFoer gerrar forF'r ' , lge s red'"Tlbiad.

i. Fiskesæsonenes star.og slut skal fremgå aJ meddelelseme på llskekortets bag-
side. E\'1. ændringer i arets løb skal ftemgå aJ meddelelser i "FiskeRlBEtlagl
ninger".

j. Der er fangslbegrænsning på Inax. 3 bækørreder pr dag,min. 30 cm, i Hjonvad
å {Ribe Nø]]eå Tved å). Andrc minimumsmål se fiskekonets bagside.

k. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende liskes med regnorm
eller kunstig agn. Der må således ikke fiskes med f.eks. maddiker, rejer,sjlde-
sttmler eller lignenale.

L Brug af fangslkrcg er forbudt indtil l. maj.

m.for Ribe Vesterå gælaler særlige bestemmelser,se fiskekortet og
''FiskeRlBEtragtninger'.'

s4.
Foreningens indtcegler.
a. Regnskålrsåret følger kalender'arct,
b. Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen tilgodkendelse.
c. Pdsen for fiskekort fastsættes af bestl,aelsen.
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d. Ved modtagelsen aJ første llseniorkortll(de 35o medlemmer med størstefore-
nin$anciennitet) skal der udover iirskortets pds betales et indskud, der
udgør halvdelen aI arskonets pns, clog excl@sive Vesteråkontingentet. Dette
mdskud lilbagebetales aldrig.

e. Por juniorer op til 18 al betales nedsat kontingent og rn&kud. For bøn under
12 år er fiskedet gratis, når de fisker i jorældres nærhed. Kalenderarei er ret-
ningsgivende for, om man er junior eller Senior

f- Betales kontingentet ikke senest 1. februar til foreningens kasserer, betragtes
medlemsskalet som ophørt.

65.

Forenin gens bestyrelse.
a-foreningens ieder er formanden.
b. Foreningens bestlaelse bestar aI 7 medlemmer.Disse vælæs aJ generalfot-

san ingen og afgår efter tur med 2 hven å.r. Formand og kasserer bør ikke
værc pa valg samme aJ. Bestyrelsen kan væ1ge en kasserer uden lor besil,'rel

Genvalg kan linde stecl.Der vælges 2 bestfreisessuppleeinter. Disse er på valg
efter tuj hvert anclet ar, De skal deltage i bestyrelsesmøderne. dog uden sten-
merct. Såfrent en suppleant indEæder i bestyrelsen, er han på valg det fu,
hvor alen, aler entattes, skulle have været på valg.
SåIremt en suppleant bliver bestyrelsesnedlem, kan bestFelsen ind
kalde den, der ved suppleantvalget fik llest stemmer uden at blive valgt. iøF
gelig bør der ved suppleantvalg altid opstilles mindst en mere, end der skol
vælges.

c. Revision aJ regnskabet skal foretages aJ en anerkendt revisol der også opstil-
ler regnskabet.

d. Bestlaelsen konstituere! sig selv. Formand og kasserer bør så vidt muligt bo i
Ribe kor0mune.

e. Generalforsamlinger, bestrrelsesmøder og er1. fester bør afholdes l Rile kom-
mune,

f. Formarden har veal eniver aJstemmng på bestyrelsesmøder og generalforsam-
linger ret tjl at aJgi!€ sin stenme.
Ved stemmelighed træffer fonnanden ajgøelsen, undiagen ved personvalg.

s6.
toreningens generolloromling.
a. Generalforsamlingen er foretungens højeste myndighed.

b. En generalJoisamling skal indvårsles gennem "FiskeRlBEtragtnjnge/
senest 8 dage før generalforsamlinge$ afholdelse.
I samme biadnummer skal evt- indkomre lorslag bekendtgøres for med
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lemnerne sammen med forslagsstillerens e\,'1, bemærkninger lil forslaget, l
Samme bladnummer skal kassererenstevisorens regnskab også bekendF
gøres

c, Den ordinære genelalJonamliog alholdes hvert år'mealio mans-
lorslag, aler ønskibs behancilet af generalforsamlngen, skal være for
manden i hænde senest l- febtuaJ,
Kun folslag, der har været offentliggjo[ i "I'iskeRlBEtragrningerl] kan sættes
il alstelnnirg.

d. Indvarsling til ordinær generallo$afiiing skal inaleholde alenne dagsorden'

ftemlæggelse og vedtagelse af folremingsorden.

2.Valg af dirigenr.

3.Fornandens beretnjng. Kan suppleres ai bereminger fra udvalgsformænd.

S.lndkomne fo$lag.

6.Valg aI bestyrelsesmeallemmer og srppleanter.
Her skal navnene på algående bestyrclsesmecllemmer og suppleanler oplyses,
samt om de er villige til at modtage g€nvalg.
Er et foreslået medlem ikle til stede, skal vedkommendes skiftlige accept aJ
forslaget foreligge.
Valgbare er alle medlemmer rned gyldigl medlemskort til foreningen, De uatvi-
dede fiskerettigheder for de 350 nedlenmer med størst forenin$anciennitet
(seniorernel og deres specielle fiskeområder kan kun ænd.res gennem en
lovænaldng. Ved afstemning he(dam har klln de næ\,nte 350 seniormed
lenmer stemmeret,

7 Er.

e, En indvarsling til en ekslrao.dinær generallorsanling skal inde-
holde dagsorden og en begrundelse for inalvarstjngen.

f. Følgende kan gennem bestlnelsen indkalde ti1 en ekstraordrnær

LBestyrelsen.

2,Mindst 3 medlemmer af bestyreken.

3.Mindst 35 åJ foreningens medlenmer
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g. En lovligl indvårsler ordinæi elier ekstraordinær generalJorsamling er beslut
ningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

h. Til vedtagelse af forslag, der ikl(e kræver en lovænaldng, skal der være alm.
stemmeflelral.
Kræver forslaget en lovændring, skal der værc el flertal for
forslaget på 3 / 5 { 60 o/o)

i. Stemmea{O\nring kan klln ske ved personligl frcmmøde.
j .Såfrernt I medlem ønsker det, skal en afstemning ioregå skriitiigt.
s7.

Foreningens-op.løsning.
a. Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først en ordinær
generalforsafirling, og efter ca. 3 ugen forløb på en ekslra
ordinær generalfo$amljng.
b. På begge disse generalJo6amlinger kæves vedtagelse med mindst 3 / 4

c. Ved foreningens opløsning skal besttrelsen på den første, odr-
nære generalforsamling hvor forslagel om opløsning beharclles, komme med
forclag til anvendelse aJ fo€ningens ejendele og evt. midier, Denne arvendelse
skal godkendes af generalforsamlingen ved alm. stem-
meflertal.

Kommenlorer lil forslogel om nye love,
Læg især mærke til S 3,stk a, S 3,stk.g og $ 6 stk 6
{slutnjngenl De udvidede fiskerettigheder for de 35o seniormedlemmer er dæk-
ket incl gennem forslagene. Alle stemmeaJgivelser vedr. disse rethgheder vil
være lovænabinger, hvor kun de 350 seniormeallemmer kan afgive deres stem-
me, og detudover vil det klæve en lovæncling,
Resten aJ lo!'fomlagene er omtrent identiske med nugældende love, med kun få
og små ændring-r.
Den største fordel fremover vil nok være, at vi vil blive fri vore aJlig€jdiskussio-
ner om A og B.
Der vll nok også være størie mulighed for at søge er,l. kommunale tilskud.
Med venljg lrilsen.

Bent Skjødt.
Gl.Avej 18,6760 Ribe.
75.420990.

l3
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Forclog 4
Forslog om indsigf i medlemtlisler.
På opfording fra et B-medlem der jkke selv ønskede at iremsætte Iorslag lil
q-reralforsaml,,lgF,l s,al teg f ermed so r B nad amirapræSenlån ftan-ægqa
nedenstående forslag til generalforsamlingen
forslag 3. Een gang ariigt udsendes der en komplet medlemsljste tiL alle B med
lemmer, så den enkelte kan allæse sin position på listen og ajgøre hvor lang tid
der vil gå før den entelte oprykker til A-ljsten.'Denne liste skal udelDkkende
bestå at meallemsnummer oq medlemselternavn.

Forslog 5.
Een gang arLigl skå1 åntallet af adspurgte B-medlemmer der har aJslået tilbudet
til oprykning til A medlemsskab offentliggøres i bladet.
Det pointeres at der kun er tale om antallel afaGpur$e og ikke hvem der ea
blevet aalspurgt.

Forslog 6.
Der ønskes trykt en stalestik i bladet over ventetiden for oprykning til A med
lemsstatus alels for perioden 1995-99 dels ]øbende fremover en gang årlig1
forslagene 4-6 har kun tl formål at ljerne den usikkerhed der åbenlan hal
været omkring oprykningen til A-meillemslisten. forslaget har ikke tii formå1 at
få indsigl i hvem der er medlemner i RSF.

Gør RSF lil en demokrotisk forening
Vores foren)Jrg, RSF. er som bekendl en forening med 2 lorskellige meallemsska-
ber for seniormedlenme. Vi har sal(a.ldte A meallemmer og B-medlemmer
Deile er et problem fordi alet er en udemokraiisk foreningsstruktur, der giver os
el dårligt omdømme.
Del er llere gange klart tilkendegivet st bestyrelsen ønsker at iorenmgen kun
skal have en slags seniormedlemnet Dvs. at begreberne A-meillemmer og B
medlemmer skal aJskaffes og at alle neallemmar har fuld srcmmeret
RSF vil så dermed være en fuldgyldjg demokralisk forening.
[n fuslon a[ iorerxngens med]emmel hal dog roli. v'roere Lk]e opnåel flertu
ved alslemrungerne ved generallorsarnlingen
Dette skyldes nok primært at de stemmeberet[ged Å-meallemmel har været nel_
vøse for hvilken indlltdeise B medlemnerne ville få på deres tiskevand; A-styk-
KEI.
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Jeg vii med dette indlæg redegøre for at denne nervøsitet ikke har bund i virke-
lige forhoid.

Der er forskel på A-medlemsbegrebet og A-stykketiskere.
En al RSf's væsentligste gnrndregler vedører antallet af lysfiskere, som har
fiskeret på bestemle dele aJ østeråen kaldet Å-stykket. Der kan kun være 350
medlemmer med rei til at fiske på A stykketl
IJansei om RSf har A, B eller C medlemmer vil der aldrig være flere end 350
mand der vil få ret til at færdes og fiske på A-stykket. Dette er et lodsejerkmvl
Hverken besttrelsen eller en samlet generalforsamling har nogen indflydelse på
delie forhold.
Det slås hermed fast:
Uanset hvjlken struktur foreningen har vjl det kun være de 350lystfiskere der
har væjer madlFmmar dlRSf i læng,r ' id der l  dr _ 'kpr" . l  A s 

'k lFr.Man krmne dermed betegre disse 350 "ældste medlemmer" og samtidigl kun
lleglebeme A-medlemmer/B mecllemmer dermed sløjfes.

Asbjørn Jensen B rep.

iiskeRlBEtragtninger

6. Volg of bestyrelsesmedlemmer
og suppleonter.

Beslyrelsesmedlemmer, på volg er:
Knud Erik Jensen - modtager ikke genvålg
Altan Dinesen - modtager ikke genvalg

Suppleonler:
Hugo Hansen - modtager genvalg
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Ribe Sporlsf iskerlorening
I.OVE & VEDIAGIER FOR
RIBE SPOR]SASKERFORENING
Her bringes foreningens love i den form der gælder for 199?
P&agraf 1. foreningens navn.
foreningens navn er "iRIBE SPORTSFISKERFoRENING". Forenjngens hjemsted er
Ribe.
Paragraf 2. Foreningens lormåI,
foreningens formål er at varetage medlemmemes mteresse i at lremskafle fiske-
vand, sikre medlemmerne adgang til disse samt at opbæ]pe fiskebeslanden i de
eiede/leiede fiskevande.

Porogrof 3. Foreningens medlemmer
a, Enhver dansk statsborger kan søge optagelse i foreningen.
b. Ansøgning om optagelse skal ske lil B-gruppens leder eller til forcningens

kacsar6r,  men anhvFr oplagalse slal  godka1das aJ b-slwol5at .
c- Ret til fiskeri i foreninqens vande har alle, der har løst fiskekort,
d. Årskonet, aler samtidig er foreningens neallemskort. giver ret til flskeri meal I

{eenl slang ad gangen.
e- Fiskekortet giver ret til at konlfollere andre fiskende.
f. Enhver fiskende er ved åen forpliglet til at udvise god og sponsljg opførsel.
g. Ethven medlem kån åJ bestfrelsen udelukkes af foreningen med omgå ende

virkning. Udelukkelsen skal dog goalkendes af første ordinære gene rålJor
samlng.

h. Intet medlem må til egen fordel ejeneje fiskevand, hvoi foreningen har jn-

teresse.Det er ikke tiiladt foreningens medlemmer at ånvende eller røg1e ruser
eller andet seh'fiskende redskåb i vånde, som er underlagl Ribe Spons-fisker
forening eller andre foreninger lilsluttet Danmarks Sports{iskerforbund. Dette
gælder dog ikke lodsejere. Denne tilføjelse skal respekiere et el,l. regulativ
ved østeråen.

i. foreningens medlemsantal er 350.
ljdover foreningens A-med-lemmer optages B medlemmer med begiænset
fiskeret. Antallet al B-medlemmer kan begrænses åJ besttlelsen og skal i lige
årstal fremlægges den ordrnære gene€lforsan ing til godkendelse, forøgelse
eller aftrapning veal stop for tilgang.
optagelse af nye A-medlemmer sker fta B-medlemmer Det tilstræbes, at
mindst en femtedel skal være juniorer,
A-juniormedlemmer fia Ribe kommune er iorpligtet li at deltage i foreningens
juniorarb ejde.

j. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fra og med L apnl og lil og

fiskeRlBEtragtninger
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med 31. oktober-
for GelsåsammenslutnngenYs liskevand gælder Gelsåsammenslutningens till
enhver tid gældende fredningsbestemmelser. (Se fiskekort og medlemsblad.)

k. Der er fangEtbegrænsning på max. 3 bækørreder og minimumsma på 30 cm i
Hjortvad å lRibe Nøneå-Tved å). Andre minimumsmål se fiskekorlets bagside.

l. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes med regnorm
eller kunstigl agn.
Dei er såedes ikke tilladt at fiske med f. eks. maddrker, reier. s destimler og
lignende.

m. Brug aJ fangstkrog er forbudt fra sæsonens begl,Tdelse til og med 30. apdl-
n. Undtagei fta bestemmelserne i paragraf 3 er fiskeriel i Ribe Vesterå. fisketi-

derne her lastsættes i aret1996 af beslyrelsen , læs medlemsblade{.
Pur*t n forlsætter uændret i 199?

Porogrof 4. toreningens indlægler.
a- Regnskabsårct følger kalenderåret. {jånuar/januar)
b. Det reviderede rcgnskab skal forelægges generallorsamljngen t godken del

se, Prisen på fiskekort lastsætles af bestFelsen,
c- Ved modtagelse af det første A-kort , skal udover årskoitets pis, betales ind-

skud, der udgør halvdelen ai årskortels pns. lexcl. Vesterakontingentl Dette
indskud tilbagebetales aldrig-
B medlemmer betaler nedsat pis på årskofiet. Ved overgang til A medlems
skab betales nær,.nte indskud,

d. For juniorer op tjl l8 år betales nedsal kontingent og indskual.
For børn under 12 ar er fiskeriet gratis nar de følges med forældrene. Kålen
deråret er retningsgivende for om man er junior eller senior

e. Beiales kontingentet ikke til ioreningens kasserer senest 1. feb ai betragtes
medlemskabet som oDhørt. ludneldtl

Porogr0f 5. Foreningens beslyrelse.
a: forerungens leder er lormanden
b. Bestyrelsen beståi al 7 meallemmer. Disse vælges åf generallo$amlingen og

aJgår efter tur med 2 hve{ af. formand og kåsserer bør ikke være på valg
samme år. Bestt'relsen kan vælge en kasserer ldenfor best],'relsen. Genvaig
kan finde slecl-
Der vælges 2 bes\Telsessuppleanter Disse er på valg efter tur hvert andet ar
og deltager i lrestFelsesmødeme uden slemmeret.
SåJremt en suppleånt indtræder i bestl,'relsen er han på valg del år, hvor den
han entatter skrlle have været på valg.
SåIremi en suppleant bliver bestyrelsesmedlem. km bestfelsen indkalde
den, der ved suppleantsvalget fik flest stemmer uden at blive valgt. Pølgelig
skal der ved suppleantvalg altid opstilles mjndst en mere end der skål væl
ges.
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g. En lovlig indvarslet generalforsanling er beslutningsdygtig uanset det frem-
mødte antal medlemmer,

h. Til almindeljg vedtagelse kræves almindeligl flertal. Kun Å-medlemmer har
stemmerel,
Ved afsteruling om, hvorvidt RSf skal investere i et klubhus har både Å og
B medlemmer stemmeret,

i. Ændring aI love kan kun ske på en generalforsamling og kræver 3/5 (6@bl aJ
de afgi\,'ne stemmer. Kun A-medlemmer har slemmeret.

j. Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig ftemmøde.
k. Såfremt eet A-medlem ø6ker det skal afsternningen være skiftlig-

Porogrol 7: foreningens opløsning.
a, Foreningens opløsning kan kun ske efter vediagelse på først en ordjnær

generauorsamling og efter ca- 3 ugers forløb på en ekstaordinær generalfor
samlng.

b. På begge disse generålforsanlinger kræves vedtageise med nndsi 3/4 (?5./o)
ål alle algivne stemmer, Krm A-medlemmer har slemmeret.

c. Ved opløsning skal foreningens ejendele og midle! overføres til londen for
flskeriets fremme.

d. Et nævn på 3 nedlemmer, valgt aI defl ekslraodinære gene-Glfo$amling
skal påtage sig de.ne opgave.

Udover ovenncevnle love findes regler for fiskeri iVesletåen,
Lov"ne er oDnnde rg ved agel l 94-. se'lFre ærdrrnger "r pfuørt.
Rlbe lebruar 1998
Be6tl,'relsen

NB
Ud over lovene kan der være nødvendige anor&inger åJ pludselig opstået
karai(er Sådanne vil i givet lalal snarest blive bra$ her i bladet.
Læs også legler ior fiskeri i Vesteråen.

NB Evt. ændringer fta generalforsamlingen vll fremgå aI næste numme.
Her bringes forslag dl foreningens love fra ar 2000, disse bedes gennemgået og
evt. kommentarer rneddelt mig så hurtigt som muligit, da vedtægtsændringen,
hvis vi kan blir€ enige, skal op på generalforsamiingen i marts 99. Udover det
te forslag menerjeg o$å at B-medlemmerne skal have lov til al fiske i nadså.
Kim bedes germemgå koftalterne ior FlaGå, for evt. hindring€r for dette.

Genelelle beslemmelser
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d- Indvarsling til ordinær generalfo$amling skal indeholde denne dagsorden:
L Fremlæggelse og vediagelse aJ forretningsorclen.
2. Valg af dirigent.
3. formandens beretning
4. Kassereænsbeætning,
5. Indkomne iorslag
6. Valg al bes!Åelsesmedlemmer og suppleanter

Her skal nalalene på afgående besll,'relsesmedlemmer og sllppleanter, samt
om de modtager genvalg oplyses. Krm A medlemmer kån foreslås. Er med
lemmet ikke til stede, skal skriftlig accept forcligge. B-meallemmer har ikke
stemmeret til ovennæ\,nte valg.
B-medlemmerne vælger en repræsentant Ior et ar ad gangen, Derme delta-
gef i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

?. Eventuelt.

. Revision foretages aJ en €nerkendt rcvisor, der også opstiLler re$skabet.
c, Bestyrelsen konstrtuerer sig selv. Formand og kasserer skal så vLdt muligt bo i

Ribe.
d. cpn- dl 'o sad.rgar,  D"s.r .ra.s"smøder og ev .  .este- at l  old6s ,  R b6.
e- Formanden har ved enhver aJstemning på bestyreisesmøder og genercl for

samlinger ret [] at aJgjve sin stemme, Ved stemmelighed træfler foimanden
afgørelsen- (undtagen ved valg)

Porogrof 6. Foreningens generolforsomling.
a. Generalforsamlingen er loreninge.s højeste myndighed.
b. cenerallorsamlingen skal indvarsles senest 8 dage forud skdflLig i medlems
bladet ti1 alle medlemmer
c. Den ordinære generallorsamling afholdes hvert år medio maits. forslag, der

ønskes behåndlet af generalfoIsamlingen skal være fomanden i hænde
senest 1. februar
Såvel ved ordinær som ved ekstraordinær generalforsamling skal forslag
sendes sammen med indvarslingen til geneialforsamljngen.
Kun forslag der har værct r medlemsbladet kan vedtages.

e, Indvarsljng til ekstiaordinær generalfoKan ing skå] indeholde alagisorden og
en begftndelse for indvarslingen.

f. følgende kan gennem besttrelsen indvalsie til ekstraordinær general forsam
nng:

L BesB'relsen.
2- Mindst 3 medlemmer af besll,'relsen.
3- Mindst 35 af foreningens A meallemmer.
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Ovenrædelse af fiskeibestemmelser eller af ferskvandsfjskeriloven mediører
bort-visning fra åen.
Fiskekoiet gælder for een stang, flere kort giver ikke adgang til brug aJ flere
srænger
Der må fiskes fra og med 16. januar tjl og med 15. november.
fiskeri er tilladt lra Ringbrcen {Hovedvej A ll) til bådbroerne på sydsiden og til
h''tterne på nordsiden, ca 1 km. fra Kammersl$en {skilte opsat)
På sydsiden må der liskes op dl broen ved den vestlige gamle åslynge {Ribe Hol-
me), men ikke syd for broen. {se kort}
På nordsiden nå der jkle fiskes i den gamle åsl],nge, Petersholm. {se kort)
Der må ikke fiskes vest ior Kammer-slusen,
Snæbel, helt, nedfaldsiaks og nedfalds havøred er totalfrcdede og skal genud
sættes omgående så skånsomt som muligl.
Hvis en krog ikke kan Ijernes fra en fisk, der skal genuclsættes, uden at skade
den-ne, skai linen klippes så tæt ved iisken som mdigi.
Mindstemålet for Havø ed, bækørred og gedde er 40 cm.
Mindstemå for laks er 60 cm-
Der er fangstbegrænsning på måx. 5 lak-sefisk pr dag.
Der må kun fiskes med regnorm eller kunstigt agn.
ftå sæsonstart lil og med 30 april må der ikke anv-.ndes mindre krog til regnorm
.nosrønFlse /O. I  sd_1Te p.rooFerbtugal  langs.f iog o oud.
Der skal være slilfærdig optræden- Btug åJ radio el.l. er forbudt-
Hunde må ikke medtages.
Der skal r.Ldvises støst mulig hensrn til miljø, Iiskebestånd og åndre fiskende.
Parkering og færdsel til og fra åen må ikke være til gene for lodsejere og strat ske
pd lovlige eller på anviste steder
Al aJfald skal tages med hjem.
Alle anvisninger fra foreningens fiskeri-opsyn skål efterkommes.
Der må ikke fiskes fra båd.
Æsko( kan købes af alle, Danske statsborgere inclmelales automatisk i Ribe
Sportsfiskedorening som B medlemmer, hvilket giver rct til oprykning i nummer-
orden. Venteiial 4 - 7 år.



liskeRlEEtraghinger

Da vi lystfiskere son regel ligger inde med masser aI gnej m.v., som vi ikke
bruget men egentlig geme vil af med, har vi beslultel al lave en rubdk i
vort blad som hedder xøB-SItG BYTTE.
Mddlemmer kam gratis få 2 åinoncer i pr udgave ved at indsenale teksten
til fomanden for bladudvålqet.

2t-

sÆtGEs
medestang. 15 fods Vangen j dasnber
kL 250,-
Henv eiter kl. 19.00 Tlf. 20 26 38 08

Surfta3ler 13", Power Flac kåstevægt
lO0 Z0O g. Son ny - Kr l5O,
Henv. efter kt. t9.0O på ?5 4l 07 59 til
Bøqe Riis.

Scalgos
Comolan stangtaske, grøn med
ualbendig lomme. Som ny kr 150,-
Henv efter kl. 19.00 på ?5 4l 07 59 ul
Børge Rijr.

Plods fil din qnnonce
i ncDsfe blod

Scelges
Campingvogn ned alt tjlbehør b -
lio til salg. Gasvaime og -lys samt
12 volt lys. Naturskøn veLbeliggen-
de ca. {00 m- til Gelså
Henv Tlf ?4 82 18 99

75 24 3t '-7l
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n lga sPoR rSa tsxfRfoRENl|{c

REfERAT TNA EXTRAONDINf,S GTNERALFOR5AIIL]N6

Da 12. DfCEtioER 199a.

V.lkof ,sL

tornanden b.d velkonnen t i l  den .xtraordint .e qene.ol fo.-

FornEnden bår.LLede.ndvidere on 6r6a9en l i I  ofhold. I .e ar
d. .  exlrdofdir .ce q .  r  å r  .  1 I  D r  s .  n I  i  n q .  DFI t .  6kyld es,  €t  n.n
på del  ordinrre qFnpr6I forsånl in9 i  .år ts hå^ed håud. yt  ret
ons!.  on,  . t  bårtyrels.n sen.r6 Då årel  lndkaldte t i l  en ex-
L.åo.dinzr 9. .erål forsåfr l inq,  r .d det . . .  fo.nåt,  åt  få qod-
kendl  .ndr in9 l i l  le jckonLråkten for Ribc Vesterå.
I  d. t  netop udsendle blåd nr.  4 o!  end. ing t i l  le jckontrål t ,
måd Ger L l r ikk. lsen, b!Ekrevet.
0et v i  skal  | ' inde ud.f  idaq,er on 9roer. l lo.sanl in9e. kån
godlåqe ro.s l .9et  t i l  .ndr ing af  l . jekontråLten, Eåt.des at
l .J.nåret  kan fortsr t t . .  Vi l  [a.  ikke det år der den nul tghed
t i lb€qe at  for tsåt ie ned den ekEiEte.ende I  e j  e k o n t  r  6 k t  (  b s s t  y -
rol  å.ns ro.s lo!  n! .  2) .

edEtennes b.qge lo.s l .g,  åf  de. . r t råo.dInr.e qen.r€I fo.s.n-
l iog'  då fo.ål iqge. d.r  !u.  d€n . ! l iqh.d at  opsige t .Jet<ont. . r -
tån for  Vest. t ! .n-
På bordene.r  der odlagt brdgett . r  fo!  1999! ba3er6t  på den
ek6l . r . rendc E.6L den ny. ,  sor.r  t i l  å l3tcnnin9.
Forta.de. henviste t i l  forstaqen. på side J saf t t  dåt  fo.els-
biq. .eqnsk.b fo.  1993 på stde I6,  i  b låd n. .41993.

for!ånden over t i l  ! .19 ar dir igent-
fo!€sroq Pol l  Er ik Ni . lsen soh dt . igent.

End.e lor3I .q,  så Po! l  f . ik  Nielsen blcv valqt .

Poul  t . ik  Ni . l .en konstol . rede,. t  den exl . .o!din. .å qene.al-
fors.nl i .g vår lovI ig indv! .s iet .
Oi . ig.nten glk ove. t i l  punkt 2 ,  tndkorn.  fors lag, oq q.v or-
deL I t l  fo.0å.d.n.

2. I .dkor.e for6laa

Hol9er L.hndo. l  forktår.de alongr. ,  son e.  . .  t i l fo jc lse t i l
Ie lekont. .ktcn.  Den 9år ud på, EL Benio.r .d lesner ber. ler  500,-r
junior.r  bpr. I . r  200,-  o9 nre nådl . rapr,  v.d r ' tncldi .9 errFr
t /8,  kr ,7to,- ,  for  lå la år vest . råen.
Nå. leJz'ndt.gte. ,  best ! .nde €r n.dtersindt.gt . r  r  rndt .qrer f ro
pn(, .9s oq l€.dågrkorr  sånL årsko.t ,  oversrrg;L rr-  rOO.0a0,-
d.  . .  le j .kont.aktpn uopsiqet ig f . .  rdrejo.s s ide-

xomfr. .  te je i .dteqten undcr k. .  ,00.000,-  do har foreninqen nu-
l i9h.d ro.  åL eupp ere op. 5å rort6 ' r tcr  tontr . ! ren udån.ndr in9.

I .h, t .  indr.qter rrå då9ror l ,  t r . .d.sskorL 6a. l  å.skor l r t  ud-
Irndlnqe,fordå1.6 drssc.ed l0:  t I l  forentnq.n oq 90: t r r  !dt . -

L. j .b€ rob er p .  i  s  t  a I  s r  å 9 !  I  .  .  e t  .



25
Forma.den ro.k lar .d.  resul tatel  . f  m e n i  n q s t  t  I  k e n d e g i  v e I  s e n ,
som b.sLy.eIsen h.vde be. luLteL 3t  fo.etsq. .
sadn.nholdL ned budqet for  1999, f ,ed.nd. in9 af  re jekontråkL,
då å.bsfaler besly.elsen, at  f , rn sLenme. jå l i r  andr in9. f  re-
jekontr .kten lo.  Sibe Ves L erå.

forn.nd.n forespu.gtcr  on noq..  h lude indt .9 ?

Poul ar ik Hanseh
l .  tv; i ; .s" t - ; ;  i ; !  t id l iqe.e ! . lkureret  son vEsLerå-bidrEs, ud

. l  d. t  konLi .ge. l  6on e.  beLåIt  ?
2.  Der 6Lå.,  åL 05f kont inqenteL frodregnes ind6n 6freqning.

l ren.r  ikrre dette q. lder lor  A-n6dl€nne. ?
r.  Års-oq daqko.tpr is€.  or tåIe.  r . I l 'n le jer  09 !dr. jer '

Skbl  å.sbcr,bet oå 1. .  500,-åf t . tes red Ger!  å ikkels.n,  ldover
at  deL ihdexrequle.6s ?

4. 14an be.yt ter  et  rndexLal  ds.  I .ber r .€ L/LO l j , l  t l /9.
Fo.moder,  åL req{ ler tnqeh fs. i t  q@lder det. f ie. fo lg€nde år ?

5. Når v i  o!e.  kr .  175.o00,-  regul€cet,  skål  ! l  35 bidraqe ncre
el I . r  sLopoer v i  ved de ! . ,  J l t .nAO'-  1

5.  Ha. nan ove.vejet !  åt  t i lbyd. Sydvest jysk 5po!tsr iskerroreninqs
nedl . . !e.  at  kebe å.skort  udclukkende t i I  Ve.te.åen ?
Elt .  åL s. lqe årskort  udelukråndå t i l  veste.åen ?

&.&!l l !!r!!!r--!]3f er :
åd.1.  lkkå noqet fasL bcIøb, nen udgonqspunktet  l rE sLårLen vå. kr .

400,-  pr .  nedlen. Resten skul lå f inancieroB ved d6qko.t66lq.
.d.2/J Cert  f i ikkelsen h. !  l iun indf lyd€l3e på då9k.! tpr ise.  srnL p. ise.

på å.3ko. I  t i l  udl .ndinqe.
r , .h. t .  å.skort  soo ld l .ndinq. ! .b.r  skal  håt . les DSF kont inqenl .
Dette f radraqcs r6j . .  inden fo.d. l ing'  nef ,  det  ha. inteL ned
A o9 3-medlemmer åt  q€.e,

ad. 4.  !edt .9ds ålonqen, da trede. d.nne r
De rnf6!re kr .  500,-  er  qcldendc ror

liskeRlBEkaqnninqer

krart  pr .  t l r  7999.
1999.f i  e9uler ingen akår

rør. tc qanq I / l  2000.
ad. , .  v i  b.Laler p.-  nedlen + daqko.t . . lqet  e l ter  fordel inq.

Forn.nden rorkl€rcde fordel inq3n.ql€n.
åd. 6.  Vi  hår ikke r i9t i9 nul ighed fo.  at  szlge å.3!ort  t i l  sydvest-

Jyst( i  då v i  fun s. lqer års\of t  t i l  udr?ndrn9.,
f '  dcr aoqca r ,s SldLesr j rsL,  l ,s te i  vest . råFa!

Ll lår  nan kån købe d.o^ort  o, I ion.

l (un.c i l ike. iqt ig d.L '  selv on hån lYt tede efL.r .
| lenl . ,  at  t ingene !ar qodt ror.uler. t  . f  fo.nanden.
t{år hån l r ikkede på rEgnskabet for  1993 oq bodgettet  for  1999,
kLnhå h.n qddl  s.  hvor ove.skudct lå,  så hao vidsLe. l t  o i ,  hvar
hrn stJ l l .  s , r le ot t  k ' )ds.

Holqe. Løhndorf  lo. !1. !ede on bEløbene i  den 9åmle VesLcråkon-

Synt.3,  åt  Ge.t  t l i l r te lsen oq bcatyrelsen hovde låvet et  9odt

0plordrede på del  krBft iqste LI I  et  ja,  t i I  beoty.elsen6 fo.

Havde v: .eL ned fr .  sLårten. n.n hovde ror!Entet ,  at  når R5r op-
koblc qå.nene i  v.stecåen, l i1 qavn lor  a l le-  oqså ssl l . . .9
ål l id halde v. .et  den sto.e b. tå ler '  at  de.3å v.r  konner noqet

De ! lovl ige qarn j  0sleråen vof bdr le o9 de lovl iqe 9a.n i  Ves
t e. iE.  var opk6bt.
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0pro.d.ede besly.elsen l i l  å l  kohl .k le 5åhårbejds!dvarqet,

' .h. t .  
an denne vir le bet€1. I id!  t i l  opk.b ar qå.n i  Ribe

Var brevet l idt  srr ! r ret ,  ro.  I  l /2 -  2 6r 6iden, då ha. vår
blevet r inqet åf  A.ne Dyrbe.9 t . r  Skj . rn.  Denne h!vd.  spurqt

skul le takke, d.  55.årbåjdsldv.rqet havde givet
k. .  20.000,-  t i l  lakseopkob ! .d t? laod.
Pe.sonl igt  nente han, at . l l .  b! .d.  t ra! .  ! idst
burde have ståEt . t  6 l l . r  and. l  ståd.
H.nte,  at  de ! . .  20-00O,- k!nn. h.v.  v. . . t  ånvendL so! t i l -
skud t i r  det  son RsF qør.  ro.  v!  k.ber Jo n6top sarnene rzk.

Cplord.ede stuLtel iqt  r l l6 Li I  . t . t .nn.  ja t i r  besiyrelsens

Noloer Lohndorf  svårede :
d;E_å3mi ' f l ; I r '  rnr{ , ,  5ydvcErjysk s p .  r  L .  r  i  s  L e .  f  o r  e r  i  n q oq

r.å st . r ten,  l i lbadt al  konr.  hed -  nen svaret
var.ej  tak,  da deL kdn t i I  3ty lk. l .

3 i Ia. .  

-  

6GiTyrersen ror c€1Eå.anf l .nslulninqen oq 9av udLryk
ro. ,  at  skul le nån hevc kont lngå.tr l ,  då v i I lB RSFrs nedlen
ner konne Li l  åL betåle en slor d. l  rånt  at  vej le Sportsf ts- .
ke. fo. .h inq såndsynl iq! i .  v i l lå qdn. lde . iq åf  G6tsåsaftren-

Den nuv.rendE kont.akt  lobe! i  l0 år o9 V6j le ha. a-900.ed-
Ienf ler ,  så det er stole bel .b d.r  tå l .s oh. t lente nan skul le
holde f ingrene v.k,  da ran 3. lv tunn. lo. .e t i l  åt  betale-

Holae. tøhndorf  svarer :
s.u--  Tt- i_Er 9; ; r  nL l i .OOO,- r i t  . .  t ra i le.  sa.r  kr .  lo.o0o,
Li l  udvid. lse af  Lsk3efondens årb. jdå.
Henta qodt ran kunn. b. t rågt .  dt6.e t l l rLud, Eom en hjrrp t i r
at  holde nogle ga.o horte-

Der !år  ikke f le.e,  son.n.kedo ord. t ,  3å r .n qår oler l i l  å l

SiehmeL2l le.e:

F!9,  b lev udpeqet :  aent Nis.€n, Senl  01s.n,  Peter Thonsen
samt 0le 5 kovhur.

Sk. i l l l io arstennina på stein.Brdd. l  nr .  I  :

RasulLaL :  Fo. fors lå9€L stent.  :
r jod fors l .get  5L.nt . :

fORSIAG NR. I  BLEU VEOIACEI.

lo lq.r  t .hndo.f  reddeler :
indr inqen trrder i  k.åf t  l / l  t99t .

Da ldrs låg n. .  t  6 lev vedtåqet,  t r . l lcr  bestyrelsen f . lgel iqt

Inq6n 6nskede ordel  yde. l iaerc.

tvent!eI t

qol9. f  LsFndor I  rnforncrede oh nye fr .dr ingdt idef  :
Arbcjdsq!,ppen n.r-- t .  v .  d e h å e E I  a p p o r  L c n vEr roanpl
krEt t i l  bekendtqø.else !edr.  f iEker i  i  V6dehavet,

26-
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Bekendtqørelsen si9er,  !L rredninqst iden løber l rå l .  noven-
ber t i l  24. /29.  feb.u. . .
Dvs. v i  må f is!e,  i  veste.åen i  per ioden l  narts t i l  l l .  ok-

aekendLqdrelsen trader i  k.af t  pr .  l / l  L999, ef te.  hvad vi  har
kunner rå. t  v ide r .a niniste. i€1,  e l ler  sene6t den r5.  janu€r

Erqo sla. te.  l iske. ieL den l .  hår!s I999, ror !esLeråens ved-

BekendLgørelsen løber i  5 å. ,  hvo.erLer de. skal  qe.ro.håndle6
el le.  Laqes op t i l  .evis ion.
3e!endLq6relsen q?lder for  a l le vesLvendte åe. med udløb r i I

fo.  A stykket s!å.1e. l isker is l  pr .  I /4 som art id.

Foloende håvde ihdlåa:

Heine l le i loaard :
Forespurqte t i t  kontraklen ned Gert  Hikket.e.  09 de penge der
evt .  ! i l le nån9le i  dagkorts6lq6t ?
Var qodl  k lar  i tke kun.e qøre nogetr  da det kom

Holoe. Lahndprf  sva.er :
I  kontrakteo e.  de.  en k laosul ,  soh si9ei ,  at  såfrent f iskemu
I iqheden fo.r inges vasent i iqt ,  do k.n ko. t .a l ten qenfo.handles.

O. 
" i  

i t t<e nå f iske q. .n l r .dsre før i / r ,hvad nå Gert  ikkelsen
så 96re i  vadehå!eL ?

Holae. Løhndo.f  svårer :
Det er ikke Gert  f i ikkelsen, son ha. lavet bekendtqørelsen.
f len det nye er,  a i  a l  nedq..nsf iske. i ,  e l t€.  låks oq ha!ørrede.,
qenerål t  e.  fo.budt i  Vådehavet.

Bent Nissen.
oK Fed afstehninqen on r iskevåndet.
Fo.esporqsel ,  t i l  besty.elsen, vedr.  (a lLdftvej  nr .2.
I  FiskeRibetraqtninge. sLår,  at  husbt er opsoq! pr.  t /5 t99t ,
Hvornår e.  huseL opsagt f .a ?
Eene.al forsanl ingen blev spu.qt  on nån skul le reje huset o9
så vo. deL vel  det  r igt iqste,  at  sp6!ge general fD.samlingsn on
h!.et  6kul le opsiges el ler
Fo.eningen h.r  posteL en del  penge i  huseL 09 disse er spi ldt ,
hvis v i  opsiqe. le jenåler.
Hente,  !L Låksefonden, son h. .  t i l  huse i  hålvdelen af  hu.et l
ku.ne sd9e. t i tskud Lir  husleje,  sant ot  nan ved fr i ! i l l iq hjælp,
ro.oqet udrejntnq saqlens ku.ne få det t i l  at  tobe .und!.
f ienLe, ot  deL vår skø.t ,  at  opsige le jenålet  såmt åt  deLte t id
r i9st  kunne foretages ef te.  den ordinzr€ qensrål forsanI ing.

Ho I  oe.  Løhndo.f  svarer :
Regnskabet fo.  1997 viste et  underskud på ca. kr .  I90.000, .
RegnskabeL lor  1993 viste et  underskud på ca- k. .  50.000,--
For. t  få bål l .n. .  i  

'eqnsk6bet 
oq undgå stør.e ronrrnqentsr ig

l inqer,  hår bFstyrFlsen beslut le l  åt  opsiqe KalLofteeJ 2.
Lakselonden l r .Le for t r tnt iqt , inden kattol tvej  2 brev rejet .
Huset blev i  s in t id te jeL,  då nan oente,  åt  når der blev gjort
l idL !ed huset,  s5 kunne deL s,qtens tejes ud.
1l i  betater cå.  kr .  U0.000,-  i  le je fo.  huset,  on å.eL sant ca.
k.-  1t .000, t i I  s t røn o.s.
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I  henhotd Li l  ,<dntrakten skal  huseL opsiqes inden udqanqon
år januå. t i r  le jeBålsophsr pr.  l .  maj  1999.
Han har rået st i l let  en sk!r !oqn t i1 rådighed ror Låksero.-
dens arbejde- oetae kan såqLens brL9es.
Hvad t id l ige.€ b€atyrelse.  hå!de beslutLet v.r  u! ist ,  nen
besLy.elsen haude beslr t tet  åt  opsige tejenåIet ,  da huset
var så qodt so.  l ru l igt  at  udreje- Når huset €ndet igt  kunne
udrejes,  då v i l le nån ikk6 betåle det fo!enin9en skul le have,
for at  t ingene krnhe l6h.  ru6dt.
RSf hå. kun lovning på at  kunne have husel  i  en l -å. i9 pe-

t t l  foreningens økonof, i  har ! i  besluLLeL.t  op-
siq€ huset.  Dette st6r besty.elsen fasi  ved,
De. er korrel  nye a.pekter oFkr inq huset,  tdet  v i  evt .  t ian le-
je hus.t  n6d at  6dtal€ strsn n.v.-  dvs.  b i l l iqe.e le je.
I  janua. opsiges huset.  Accepte.e.  nån en bi t l iqere le je,  så
har v i  h!set  -  e l lers ikke.

&-4--!j!-e-el-l
f ivorfor.r  6 idstn. !nte ik lå 6kr. !et  i  b l .det  ?
T åkkede f ioIge. løhndorf .

Holoer fohndor l '  svår€r :
På sids- i ;T; ; l i i ;T; ; ; ; ;?;  v idste besryrersen 

'nrnr 
.

0ven3tående r .  opty6t  f rå formanden for Lå!sefonden.
Be3ly.elsdn tåger der nye ad. nolan o9 unde.s.ger on noget så-
dant kan l6de siq qøre.

0i . iq.nten forespurgte,  on der var f lere,  son 6nsk.de o.det ?
0ette var ikke t i l fc ldet ,  så ordeL ble!  g ivet  t i l  fdrmanden.

Fo.sanden tåkt€de for f remmsdet,  s6n !ar r iner iqt ,  nå.  vejret
blev taqeL i  b€trogtninq. T.kkede end! idere for  90d ro og or
den, hvi tket  rån ikke vå. fo.v.nt  ned, på det s idste.

ønskede god tur hJ eh.

Den et t .aordtn.re generål fo. . . r l inq s lut tede ned klapsElve.

Rele.ent :  a.rqe Ri is,"*G6fu,
Præciser inq ef te.  dnske fra ce. t  HikketsE,, :
DP' vår,  uFd I  i . t . roarurr . ,  cFn.

-n t -aLø,,  rd,  crd ån.trF,
_ synt€s hån.
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Laksefonden har i efferåret giort vores klækkeri klar med
ekstra klækkerende som også er enkeltvis recirkuleret. Den
ene recirkulerede rende, vi havde sidste år, viste at dødelig-
heden i æggene er meget lille, ja det er 1å hundrede stk vi
snakker om ud af ca. I 50 000 stk, så vi e. godt tilfredse.

Elfi skeriet i efteråret.
Vi har i efteråret ikke haft de optimale forhold til a1 elfiske i.
Der hat alle steder været så utrolig meget vand , at vi har
næsten ikke har kunnet finde åen, men det er dog gået bedre
end vi havde forventet. V elfiskede 114 havørreder som har
givet os ca. 29 liter rogn, og de1 måjo også siges at være
pænt. Havønedeme erjævnl fordelt fra alle åsystemer
Gelsåen.
Som noget nyt har vi i år fået lov afKnud Erik Vodde. fra
Karkovgård til at elfiske moderfisk i Oelsåen. Æggene fra
disse fisk har vi haff liggende inde i foreningens eget klæk-
keri og i et recirl'uieret anlæg helt for.sig selv sig selv. Om-
kdngjuletid, da æggene var meget tæt ved at klække, blev
de desinficeret, og Bjarne Kirkmand, Gelsbro Dambrug
afhentede æggene, som blev lagl ind på hans dambrug til
videre udklækning.
Hjortvad å.
På Fole dambrug havde vi ørtedæg, som også klækkede
omkringjuletid, og de er faktisk det vi idag kalder 3 ugers
forfodret yngel Disse fisk skulle vi gerne have udsat h€r først
på året. Det skal helst være sådan. at når ørredeme er 3
ugers forlodret, kan de udsættes i åsystemet og komme ud i
deres eset miliø hurtigst muligt, da dødeligheden også er stor

I
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i de bassingeq vi har dem gående i
De havørreder,som vi elfiskede i efteråret 1998. som vat
udlejret ( d.vs. havde gydet ) og med den høje vand-
temperatur er æggene klækket,og blevet til små fisk i vores
åsystem. Derfor vil vi også have,at fiskene bliver udsat når
de har den alder, de skal have. Men også for at dødeligheden
i vores bassinger bliver minimeret mest muligl
Laks
har der været rigtig mange afi år. Ved elfiskeriet har Lakse-
fonden fanget 42 laks, som vi har strøget for rogn, ca. 3 05
liter har de givet.
De æg har vi liggende på vores eget klækkeri på Kaltoftevej
og de er også he. i Januar begyndt at klække og blive til små
fisk, som vi selv skal lave videre opdræt på tjl yngel og
halvårs laks.
Fangstrapport over laks baserer på 75olo afsidste års
medlemmer
Laks I 68 stk fang€t på stang
lgb 42 stk fanget ved elfiskeri
l,aks 2I0 stk ialt så det bliver et rekordår hvad Laks angår
og helr sikkert det åsysystem i vestjylland hvor der er fanget
flest Laks.
Kaiantæneanlæg
Der bliver arbejdet på et karantæneanlæg her i det sønderjy-
ske hvor alle vestvendte åsystemer kan lægge Grønæg ind,
hvor de så vil blive undersøgt for forskellig sygdomme inden
de så skal flyttes til laksehallen i Randers til videre opdræt.
Desværre blev det ikke til noget på grund afdet nye udbrud
af Egtvedsyge.
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Perskvandsdirektoratet Silkeborg
Laksebcstandcn i Ribc ås)'stqm undcnoges nænncre med hensJ.ll
til gcnctisk autensitct. Det bcrydcr- at udsætningq i dcttc \,andlob
ontcn skal stoppes, cller som altematir, at udsætnings mateialet
skal Drærkes. for at dct kan ladc sig gøre, at kendc forskcl på dc
laks der cr selvreproducercnde i åen. og dem vi laver opdræt på
Dcrfor er dcr af allc dc laks. som Laksefonden har elfisket i 98
(.12 stk ) indsendt ct sl,\l*c affcdtfinrrcn til DNA tes! ogvi må si
håbo. at cn afdcm cr fra cn gammel stammc i åsystcmet.
Fra ar 200 1 vil F FI have at alt allsmatriale i de vcstjt ske
vandlobsomddcr. basercs på afkom af Skjenå laks. cllcr cvt.
oprindeligc starmlcr- hvis dcr viscr sig at r'ærc sirdannc.
Sidcn lalschandlingsplanen blev udarbejdo i 1994, er dcr hvcrt ir
udsat lakseungfisk fra Laksehallen til samtlige lakscvaDdløb, dcr
iklc allercdc har en selvroproduccrcode laksebcstand Ribeå har
bl.a modtagct 6sk fra Laksehallcn
Det, der er problemet idag ,cr, at l"vlland 9r opdelt i zonor, og
Nordil lland hvor Lakseballcn horcr hjemmc ( Randers ), horer
under katcgori A, og Midtit lland ( Skicrn A ) samt Søndcrj:lland
s,*-,d fbr Sncum A hore undcr katcgod B.
Vhs fri område
Det man foreskriver er. at lalscnc. vi udsættet ska.l!ære af
S\icmå afstamning, det vil sige at Ribcåsystem frcmorcr skal have
laks fra Skjernåsystem.
Det store prcblem cr- at hcle afstromningsomnidct for Sneum A og
Kolding Å og den del der ligger sydligerc fra I i uli I 999 udgorc cn
undersøgclseszore, hlortil der kun må fores. æg og sæd fra en, af
En godkendt zone fri for både IHN og VHS, samt fra brug bclig-
gcnde i undcrsøgelseszoncn. Det vil så sige, at Ribe åsystem vil
komme til at liggc i katrgori, A og der hvor vi skal bave laksen fra
ri l  l igge r katcgorr B Dadcrikkema fl lnes f isk fra kalegori Bti l
A vii dct resultcrc i, at fube åsystem ikke kan få tilfort laks af
Skjcm afstamning. altsd rngen udsæliing aflaks i Ribc A slslem
mere. Muliqheden kån så være, at der findes en Ribe laks!i

3l-
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Veterinær - Fødevaredirektoratet

Der 11 Januar 1999 er der konstateret et udbrud af WHS
( Egtvedsyge ), der omfatter 3 dambrug ved Kongeåen..

Derfor skal vi fremover passe meget på, hvor vi lisker.
Er I for eksempel i Konge.å€n og fiske' skal tøj og fiskegrej
desinficeres, inden I kører i et andet åsystem Eller hæng det
ind i a godt opvarmet rum ca 20 grader , og når det er
blevet tørt , skal det hænge minimum et døgn.
Vi bør også her i Ribe åsystem passe meget på, M bør ikke
køre fra det ene åsystem til det andet, f.eks fra Fladså til
Gelsåen, trden at desinficere tøj og fiskegrej, og ligeledes fra
Hjortvad til de øwige åer uden den samme procedure.
Og hvis du er stafiet med fiskedet på en åstrækning så gå
aldrig længere opstrøms, da du kan fl]'tle smittekildeme
længere op ad åen.

Sammenarbejdsudvalget
I det forløbne år har vj, af sammenarbejdsudvalget, fået stillet
en trailer til rådighed til transpo.t afvores båd, niår vi er ude
og elfiske, Ligeledes har vi af SU fået 10.000 kr til at udvide
vores klækkeri foq så i år 2000 vil Laksefonden selv have tre
recirkulerede anlæg d.v.s vi kan have alle æg liggende indtil
de er øjenæg og kan fl]'ttes ud på dambrugene.

1/a&t7./ra

4. ,ø'a eø,4L4!4
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Betaling af kontingent
Dor val en del åf medlemmerne, der tro6d€ at d€t der med at kontingent
skulle betales lone3t l. februar ikke qialdt hor i år, hvor vl tur3! må
begynde at fiske til 1. marts.
Ogt var en teiltagqlse!
Lovene slger helt klart l. februar, og lovo kan nu engang kun ændres at
generalfoGanrllngen, og da der ikke er forslag om ændring på dette
onråde, så er dot stadlg l- feb.uar (også n€st€ åt).
Men hvodor er dot sådan?
Foa det føFte skal udmeldinger til DSF send6 inden 1. marts, elleE skal
vi betale for dem.
For det andet skal det betaleo så tidlig, at vi kan nå at aende Indbydelse
til gene.altorsamlingen, og bladet hortil går i t4rkken ca 15. februar.
For det tredie skal lodsejerno hav€ peng€ 28. tebruar, og så er dst jo
nødvendig at det er penge på kontoen, deguden skal en del af V€terå-
leien udbotales l. februar.
I sk.ivendg stund mangler der stadlg forholdsvls mange indbetalinger.
Oet betyder at de B-medlemmgr, dgr havde numlB mindre end 1025 har
lået et ekst6 girokort og dareftei kan dg nu paøve det torgudede A-
stykke. - Et godi aåd - ler åen at kende - det tager tid, m€n del lønner 6ig-
For B{nedlemmomes yedkommenda or der sket gt stort ryk. Det ser ud
til at numrene i år bliver fra 70 tll 100 mindre alt eft€r om man atår mgllem
de første eller de senggte. F. eks ser det ud til at nummer 1090 vil tå et
rummer under 1010. Til gengæld 6r der lkke så mange B-mgdlemmer
som før, og det botyder at har du en ven, def kunne tænke sig at komme
med i Ribe SporE-tiske.forenlng mgd det foimål at blivo A{sdlem, så er
tiden inde
Ventetiden har ikke været mindre do sidstg 15 år.
Et medlemakort (B-kort) kostgr {100,- k., og fås hos mig. Et såksldt
åEkort, 800,- kr, kan kun erhverves af ikke danske statsboagere, og
gælder kun trl Vesterågn og gælder ikke 3om medlemsko til DSF og
heller ikke til Sammenslulningens stykke.
Pdsen for et lunior B-medlemakort e, kun 300,- kr, så aynes du at dine
bøm-bømebøm akal kunne glæde sig over en sund og spændgnde
hobby, så fat pennen eller telefonen.
Kontingentet tøEte år som A{ngdlem er 2050,- kr. D€tte boløb
fremkommer ved: Normal A-kontingsnt 1600,. kr + et tillæg på 50% at den
del af kontingent€t, der vedø.er A-stykket m.m. Alt6å med i dsnne
ber€gning or ikke Veste.å.Jeien og ikke DsF-kontlngentot.
Holger
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A-styk k el
Fladså og Gdsa

Brog ård
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t t  I  r  I
Lak.ef onde n

l!fterkckoder af ørreder / l,ak5 ved elfiskcri | 998 / 99

Laks / ørrcd vilblive mærket med en Pan-Jet ( et
tandlæge værktøj som skyde.et ufårligt blåt væsk
ind under skellone med høj 1ryk og det giver så et I
l i l leblå mærkeca. 5 mm

Vesterå nr, I
Hjortvadå nr 2
Gramå nr.3
Fladså nr.4
Reserve nr 5

I prik ved første B€fiskning
2 prikkerved anden befiskning

ir orrcdeme lur udfo( dcrcs del oq lei eret a\ Isrnatrialcl
vil dcblivc udsåt igen nænsomlog dcrer så mulighedfor
l I fångc en laksefisk med dissc rnærkniDger i I 999.
Skullcdcl skcat i fangerc ril vi gcme have det åt vide
hlor og hvornår
Skulle nlan i'ære heldig al fange en der er finncklippct
Iil ogsii g€rne har€ del al vide ua$el hlor i fångc. dcn
om del er i åen eller på k_rslcn. Ifks der er fedlfinne kiippet
vil\i geme håvc ho\'edet fi kontåkl os da. låksene har
siklerl en chibs sål ind i hoveddcl og kaD åflæses nled en
scanner Der er fangcl 3 i Vesteråen so slammer fra lreland

Arne Christensen 75445231



Fluebinding - Hyggeaften
iiskeRIBEIrag'.nnger

Mød op Mød op

Hver tirsdag kl. 19.00 på Kaltoftevej 2 Celsbro

Fluebindingen har nu været igang et stykke tid, og tilslutningen er blevet
Iidt bedre.
Hyggeligt er det når Magne har i,aet godt op i brærdeovnene og der er
blevet sat en kog i stikket, som der arbejdes på underhøj koncentration

Ilan s J. Ch ris tiansen , Ch ristian \ryin kler lia Fole sørger for undewis-
ningen afbåde nybegyrdere og mere professionelle Fluebindere.

For nybegJmdere og andre som L-unne tænke sig at prøve kræfter med
de lerlette ting inden den store investering, så har vi alt hvad der skal til
for at få det afprøvet
De der binder fluer lægger normalt 20 kr pr affen som bliver brugt til at
supplere materialeme op med
Der må også være en deljuniorer der kunne tænke sig at lære noget afde
meregawede.
Andre sørger så for den alnindelige underholding bliver holdt igang en
god snak omkring fisk , flskepladser og foreningen og hvad det ellers rører
$q.

Spørgsmål kontakt Magne Rosenblad 7 482207 0

Fluebindingen slutter for denne vinter den, 30-3-99
agne er da vært til et stykke brød. Kalfe, øl vand og kan købes

Hver tirsdag kt. 19.00 på Kåltoftevej 2 Gelsbro
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Fangstrapport 1998
Som det fremgår af nedenstående, så var det noget sjovere at lave
fangstrappert i år, end det har været de sidste 2 år. Dette skyldes
udelukkende at enten er medlemmerne blevet dygtigere eller også
har heldet været større. Nu ved jeg godt at held ikke accepteres
som en sportsfiskerdyd, så vi nøjes med at konstatere, at ler
dygtage.
I næste nummer at bladet vil I kunne se, hvordan fordelingen af
fiskene har været i de forskellige måneder, men allerede nu har jeg
den opfattelse at fangsterne har været fordelt på en måde, der
også gør det interessant at fiske i forårs- og sommermånederne.
Foreløvig fangstrapport 1 998

Fl. å Gls å Hj å Rib å Sam. Vesterå lalt
Bækørred442937
Gedder '12 10 12 i3 7 1 55
Havørred 13 242 58 54 11 165 543
Laks 5 28 22 25 4 84 168
Regn/Stlh 4 8 12 10 34
Al 4i 't6o 24 3 4 s 2i7
Staf l ing444'12
lalt 83 456 149 107 26 265 1086

Der mangler endnu nogle fangstrapporter, især fra Vesteråen. Og
PS!!! jeg finder det kedelig at der iår har været ca 145,
hovedsagelig A-medlemmer, der havde "glemt" fangstrapporten.
Det kostede foreningen ca 700,- kr samt en masse arbejde med at
skrive/sende rykkere.
Holger
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Husudlejning billigt
Huset på Kaltoftev€j bliver ikke brugt så flittigt af medlemmeme som
foreningen kunne ønske det.
Så nu er muligheden for at leje det til premier dagen til stede.

lluset indeholder
Stue m. $erns;rn / radio / Brændeorm
Køkken med komfur / køJeskab og alt nødvendig
Soveværelse med dobbeltseng
Stue med spisebord og brændeovn
Toilet med bruser og håndvask
Lille entre med fryser til fangsten
På loftet et værelse med dobbeltseng
Der er sovepladser til seks personer
Der er også elvarme i huset

Husel koster at leje
En uges ophold i huset 600 kr excl. el.
Efterfølgende uger 500 kr excl. el
En dag 150 kr incl. el

Vil du leje huset kontakt da
Holeer 75432095 Bennv 75425585 Hueo7545l672

iiskeRlBElrag1ninger
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RIBE SPOR IST I  SKERFOREN I  NG

AXTIVI IETSPLAN I999

f/ t  Prerniere Ribe Vesterå,

l t /5 Generel forsanl ing på Hviding kro.

30/t  Sidste f luebindinqseften i  forå.et-

l , /4 Premiere Gelså, FI€dså, Hjortvad å m.v.

l /4 Dagkortsalget starter Ribe Vesterå.

2t /6 Sct.  Hansbål  {a l tof tvej  2 el ler  Kanalhuaet.

l0- I2/9 V e s t  e r  å k o n k u r  r  e n c e .

t l /10 Fisker iet  s lut ter  i  Gefs å,  Flads å,
Hjortvad å,  Ribe Vesterå m.v.
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