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Slutspurten gav
mange fisk

Fiskeriet i oktober blea præget af me-
get vand, men også afmange fme
fargster. lsær i Gelså viste de sidste
uger af sæsonen sig rigtigt effeklive.
Heffik Bay var derfor blot et afde
mange medlenxner, der i slutspurten
forsøgte sig lalgs de oversvøanmede
breddei.
Beløfiningen udeblev dog heller il&e,
idet l{enrift fangede en flot låks på 97
cm og 7,3 kg. Så vidt vides, er det
år€ts største i Ribe Å-syst€met.
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Foraandl
Ritre Sportsliskerforenins
Børge Rib, Rylevænget 4, 6760 Ribe Tlf,. 75 4l 01 :

Nærlformerd: Hugo Hanse4 Nørrebrogade 11, 6700 Esbjerg Tlf.75 45 16

Karscrea: Holger Sørensen, Bøgealli 33, 676'0 Ribe
enåil: 2740306m0O I @aaillllofan€t dk

Besttrelsesnedl: Benny Poulse4 Ternansensvej t, 6760 Ribe
enail: vax@rnail Lstolirnet-dk

Dan Zoega Nielseq ,ågwej 45 3.tv, 5000 Odense C Tlf.66 11 '77
emaii: zqq!@paqltlqle.dk

Supplerot r:

Poti Ksltler Blokvej 2r, 6760 Ribe

Ctuislian Jerniin, JernlGrvej 3 I , 6760 Ribe
email: miin.ven@palt.tele.dk

Ame Chdstenseq DeSnetoftevej 23, 6760 Rib€
e.nail: ame clri$enser,99@yahoo.dk

Ckisrian Silber, HoLmevej 10, 6760Ribe

Finn Kruse Jensen, Rosengade 60, 6600 V€jer Tli 7J 16 33

Juniorledon Chrislhn Siiller, Holmevej 10, 6760 Ribe
ernail: snowman@maill,stoånet.dk

Ttf.'t5 42 t7

Ttf.75 42 55

Tlf.75 42 43

Ttf 75 42 38

T$.',ts 44 52

"llf.75 42 46

Tlt 75 42 46

Udv4lelRibe SpailollLgdorenin{l (Henvendelse til &r41€g!p!g)
Vardplejeudvalget: Poul Køhler- Christisn Jermiin, Børge Riis
Fiskrpleje:
Bladudvalge!:
KortåLludvalgeti Børge Riit }]ugo Hans€4 Dan Zoåga, (P K. Larsen)
A*ejde ved å€n: Esrylsuleq Arne Christense4 {Klaus Eriksen)
Dagkortudvalget: !b!!E{_Sø&!sgHugpHånseqCtristiånSilb€r
Husudvalger: !fuggHa$gq, Poul Ituf 6r. Christiån Silber, (Klaus Eriks€n)
Pokaler: Poul Ituhlef
PR / Hjemmaside: Dar Zoegå- C}'istian Je.miio, 0,åu Jepsen)
UdlejninS Kshonevej: Poul Køhler. Holger Sørensen
Tabtdtuidnetingr Benrvlqulsen
lndvejnitrg efffskr Poul Kølder, Brrg. Riis, Christiån Silbcr

Kontrollerer ved {en: (Henvendelse til ooqwskoordirrtor John Schmido

Laksefonden v Ame Christenlerl Benny Pouls€4
Ckistisn J€nnih , Dår Zoega, Holger Sør€nsen

Granly 46, 6760 Ribe
Sp. I\4øllevej 139, 6705 Esbjerg ø

John Schnidt
Bent liissen
Chriniån Winkler Tofteo 5- Fole. 05l0 Cråtr
Erlins Skjodt Tunøvej 20, 2.sal.6?0s Esbjer8
Poul Erik Nrelsen Kåj Munksvej 4, 6000 Kolding
Beni Olsen Højvej 4, 6510 Grarn
Knud Erit Jens€n Tooskadet€nset 5, 6760 Ribe

'  t  75 4220
Tlf: 75 47 00
tlf: 74 A2 3l
Tlf 64 43 24
Ttt 't5 52 13
Tlf; 74 82 1s
Tff 75 42 22
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Generalforsamling
Ribe Spor|sfi skerforening alholder ordinær generalforsamlin g

lørdag den 15. december kl. 14 i Ribe MarkForsamlingsbus,

Koldingvej 5' Rib€.

1.

2.

3.

Dagsorden efter lovene:

Fremlæggelse og vedtagelse af forrebingsorden.

Valg af dirigent.

Formandens beretning
(- herunder Laksefonden og juniorafdelingen)

Kassererens bereining.

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
I ) B€styrelsesmedlem Benny Poulseo (modtegBr genvalg)
2) Bestyrelsesmedlem Hugo Hansen (modtager g€nvalg)

3) Suppleant Ame Christensen (modtager gorvalg)

Eventuelt
( herunder uddeling afpokaler).

Dercfter som sædvadigt "Gule ærtef (pris: 68,- k-)

Ilusk medlemskort og dette blad!

FoNamlingshuset liggEr på lånd€v{en n€llenl Ribe og Kolding. overfor
Ribe Amtsgård se også kod€t d bågsider

5.

6.

7.
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Ribe Sportsfskerforenings generalforsamling
Lørdag den 15. December 2001,

i Ribe Mark Forsamlingshus.

FORMANDSBERETNING
BESTYRELSESARBEJDET: Bes6aelsens sarnmensætuing ændredes ilke
ved sidste generalforsarding. Det betø4 at besryrelses' og udvalgs poster
ikke blev ændret i væsentlig grad.
Arbejdet i bestyrelsen fo{egår yderst positilt, der er en god ård, og alle tager
del i arbejdel.
Det er rart at skrlle til bostyrelsesmødq tonen er god og dive(se sager d€bat-
teres g.undigt, ioden bcstJ,.relsens fæll€s hold ing foreligger.
Vi har et godt og positi( samarbejde med alle øwige foreninger i årystemel
bådeenkeltvis ssmtvia Sama.bejdsudvalget og G€1såsåmmer$luminge!.
Endelig hår vi gode kontalrer til de øwige forenhg€r via r€giotrsabejdet.

BESTYREISESMØDER : Der har i årets løb r,æret afuo1& l1 besty.elses-
møder.
Det er maoge, men med dc r[angementer \.i hår alholdt såmt omfanget af
$ger og probletuatikker, sonr skal drøIles, da har d€t vær€t nødve digt.

ØVRIGE MøDER,/ KURSER ; Ud ovø bestla el sesmøder har der været af-
holdt diverse udvalgsnøder, møder i Sama$ejdsudvalget, G€lsåsam-
metrslutningen Region Ribe Amt m.v., hvor repræsentanter for besllrelsgn
hfi været ptæsent€ret.
Vi har deltaget i rrøde ång. Fiskeripoiitik for Ribe Vesterå sarnt haft 4 maJrd
på kurslls i vandløbsrestaureri{g. Et bgstyrelsesmedlen har deltaget i PR-
kursus,
Ligesom Lalsefondens folk jævr igt deltager i forskellige kurser.

MEDLEMSTAI- / ØKONOM.I : Medlemsrnæssigr er vi gået er smule titba-
gq fi:a ca 461 medlenmler i 2000 til ca- 449 medleinm€r incl- 3 bortganpe
medlønrrer j 2001.11.27 Vi er ilf,ejust beg€jfed€ over tilbagegang, hvor-
for vi forts.ætter med at markedsføre foreningen på et re€lt grundlag samt
tilpasse forenirgeos økonomi.
Det er ikke besb'relsens intensio4 at fortsætfe det høje kontingentniveau-
tvært Dod rnen vi kan ikke gard€re os ltod udelia kommetde prisstigninger
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i fonE åf pristalsreguleriqer o.lign.
Det €{delige regnskab vis€r et mindre ovelsk!4 meo det skyldes ene og ale-
trq at bestF€lsetr har ifiertion€r om at kræye for meget betalt Vesteråeje
tilbagobetåft.
Huset på Kaltoftevej koster også på lrods afg ske pætr udlejning i 2001.
Her har Laksefondeljo også til huso, og da de i 2002 ingen indtægter får Aa
havørede! Oosfandsanalyse), er det bestgelsens h€nsigl at anmode Satnar-
bejdsudlslg€t od økorcmisk kompensatiotr herfor. Beslutritrgen om, at der
ikke skal el.fiskes er tuffet her.

MBDLEMSKORT OC KOIITINGENTOPKR-€VNING : Som l har opda-
got, så opkæv€r vi kodingeot via forøringørs kasserer. Det kører fortræffe-
ligt, og det fortsætter vi m€d Dvs- man har sit girokoit som for€ningsmed-
lemskort sart plaslkortet fta DSF som be!'is på sit forbutidsmedle{trsskab-
Da Ribe Sponsfiskerforeniq ikte hår fiskeriet i Rjbe Vesterå til næstr år ,
nedsættes foreiridgskortingentef selvfølgeligl.
Jeg vil gerne erindro or4 at fristen for indbetaling af foreningskontiug€nt er
L Febrxar 2002 - men geme tidlig€re.

FISKERIBE"TRAGTNINCER har vi udsendt 6 stk. afi å(. Masser afgodt
læsestofkrydret med indlæg fta foreni4ens medløtlrner. Vi {årjærdigt til-
sondt indlæg, - det er vi glade for, så fortsæt €ndeligl. Det er bes!4elsens
indtrylq at medlerun€me er til&edse m€d den udforfiirg samt det indhold,
sorn blådet har, så lioien fortsættes.

RIBE SPORTSFISKERFORENINCS HJEI4MESIDE er fo{sat meget b€-
søgt. I arets løb har vi haft ca. 18.500 besøgende på siden. D€t er vi ydsrst
tilftedse med, men håber at besøgstall€t fortsat vil udvise en stigende ten-
dois.

KONTROLTIIRENE i 2001 hår omfatt€t 28 ture, hvor 203 fisk€nde €r ble-
vet koutrollffet m.h.t. fiskekort og flsketegn, af RSF s kontrollmer.
D€t resulterede i I s*. udleveret girokort for rnanglende fisketegn,4 stk. an-
visninger saint I bortvisning lia åe .
Det må sges at være gansle tilfredsstillende.
Endvid€de har Fiskerikontroller lia Esbjerg ko rclleret i Ribe Østerå, ud€rt
st have firndet nogen folm for ulovligheder.

JUNIORKLUBBEN har lået nye ledere. De gamle ledere lunne ikke afse
den fomødDe tid, hvorfor Dye måtte til.
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Jtniorerne udgør 35 af formingens sarnlede medlernstal, hvilket er lidt fæne
€nd sidste år-
Vi lb$øger at skabe iiteresse blandt aldenguppefl ved at *! iggøre for-
edngen bl.a. ved SJOV LøRDAG arrargerreoleme samt ved a{holdelse af
jrmioraft eoer i v jderhalvåret
Mere heiom i j niorlederms berenrir€.

KON-IRAKTARBEJDERNE har omlaltet fomyelser på de forskellige åge-
ne. M-h.t. srykket ved Sta\'aagergård så lykkedos det ikke åt opnå €t lejemåI.
De nye ejere var i(ke int€resser€de. Det må vi jo respekerc selv om d€t er
kedeligt.

Som besluttet på sidst€ g€neralforsanrling, så blev konhatten fo.lejimålef
af fube Vest€få opsagt rned def folll1ål at fo$øge at fortandle eo ny kon-
$akt til er ma\. pds på kr. 225.000,- og r00o/o dagkofisalg til RSF .
Det er i skrivende stund ikke lykledes, hvorfor vi må se i øjnene, ar vi ikke
har fiskeriet i Ribe V€sterå i 2002
Prisen for 2002 blev fastholdt af cerl Mikkelsen, dog med den åbrdng at
blev der fundet koorpanserende økonomi, da lavde RSF en kontrak ,for
2003 og ftemo\,.er, som svarede til vort tilbud.
Spøgsmået er blot, hvorfta den kompensereDde økonomi skal kolnme ?
Bestyrels€n katr ikke å øje på mget sådant, hvodor vi drder henErntagen til
foredngens økonomi i&ke ger iemsætter ooget forslag onising lejemålet.

ARRANGEMENTER i 2001 hår væIei føIgende :
- Premieresaffling ved Ribe Vestelå.
- Prcmie.esamling på A-stykket.
- Foredragsaltgl om laks" hvor specielt DNA urdersøgelser m-h-t. ei! Rl-

BE-stamme bl€v debafterct. Der deltog ca. 35, hvilket vi var glede for.
Men vi s€r geme €ndnB flere til sårtranne mødet, da der viden tnar her-
ved efhven er sig giver bedre grurdlag for at debattere sagen elierføl-
gellde.

- Sct. Hansfest på Kaltoftevej med 20-35 deitagere.
' Fiskekon&urrence i Ribe Vesterå n1ed 23? solgte deltagerkot en kon-

tant præmiesum på k. 20.500,- samt spo[sotplEmier for ca. l[r. 47.000,-
- Klubåflener og tule fot jurjmo{-
- FluebindingsafteBer for medlemmer m.v. i vhterhaivåret. Vi er ikke ret

mBnge. rEen vi har det hyggeligt.



't?.&t.rlb a.?oft6AEbt,Ak 9*

FANGSTERNE , i 2001, rorjeg har værct ganske tilftedsstillende. Vi har
haft meget vand, og ind imelletn har det været svært at komme til åeme.
På hods afov€nnæ\nte har vi modtaget rnange meldinger om flotte fisk
sm beretniager om kæmper. som er miste.
Sod lelhed aorjeg at de fleste vil b€tegæ sæsoneo som rimelig

M.h.t. HANDLINGSPLANEN FOR RIBE ÅSYSTEMET da kan jeg nær'ne,
at der har veret alholdt kuser i registrering afvandløbsforhold samt decide-
rct vsndløbsr$taurering. Vi dcltog 4 mffrd fra bestyrels€D, som alle fik vær-
dituld videu med bjem.
Vi €r eftexfølgetrde gå€t i gang troed regisherhgsad€jd€E 6orn damer gnmd-
lag for handliagsplanen. Dette sbejde slel ovelstås inden at restaureingsar-
bejdel kan udføres. Det s €* stort arbejde, som er gået i gang m€fl d€t stør-
ste arbejde forestår, i hvert tilfælde letrt fysisk, oår tingede skal udfures i
praksis.
Så meld j6r til arbejdsholdet, - vi fiir brug forjer !
De steder hvor lignende årbojdor er udført, har rcsultateme været langt over
folventdllg. Er der optimale forhold til stede, da er def også fislq som gydsr.

FREDNINC AF LAKSEN, her hos os Rib+lahen, €rjo sladig et emng
sod diskutores brart. Hol&ingeme er malrge blandt vore medlemm€r samt
blandt de foreninger, som er tilknyttet åsystenet. Noget konlcet foreligger
ikke p.t., merl Danmarks Fiskeriundersøgelse opfordter til en frivillig fted-
ning .
Vi skal også have debatfed i vor forening, da Ribe Sportsfiskerforenhg er
den foreniog i åsystemer hvis medlemmer fanger flest lahs! Etr e!1. fi€dniry
aflåksetr
Vil sandsFligvis L:uane rnæftes medleøsmæssigt og denned økonomisk-

BESTANDSANALYSE, i åst'stemet vil blive udføfi i fortuet 2002. Fol al
1å det rette billede afbestanden vil dor ikke blive elfisket havøn€der til avl.
Dls. ar der ikko udsætle) havøredcr næste år
Der el.fiskes laks i asyst€mel, hvorpå der foretages avl. Denne proces fore-
gfo på Dailtarks Center for Vildlaks i Stjern. De fier|1avlede fisk udsætt€s
i RlAe åsysteEct i de'r dængde, so6 er mulig under hedsyntagen til vor lo-
tale starnne.

M.h.t. FORSøGSFISKERI I VADEIIAVET blev dcr atter i åi givet t'lladel-
se til forsøgsliskeri efter skrubber.
Endvidere blev der, på tlods afal mulig modstand, givet tilladelse til et for-
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søgsfiskeri efter muller. syd for Rørsø dærudngen.
Vi er imod noget sådad og håber ikke, at et egerdigt fiskeri opstår herved.

VADEHA\€T SOM VERDENS NATURARV, blov som bekendt ikke ind.
stillet.
Vi lar positive for sager, s€t ud fta €t sportsfiskermæssigt synspunk! men
var i mindretsl.

ÅSYSTEMET som helhed bår været præget afmeget ". atrd i trøbet af året.
Det har vanskelig&iort divers€ arbejder, 1neD vorc folk i Udvalget fo! arbejd€
ved å€n har hodset a1t og byggef e[ ry bro ved Amerikaneren, på A-stykk€t.
Dejligt - Dre4 nye problemer er opstået i fofm afbroen ved ød%fuderq
sanme steds. På gund afden mego vaod og decned kraftige shøm er bro-
€n ved at sq/rte sanDm€n. Der bliver giort noget ved sågen , og det er b€'slut-
tet at bygge en ny b'rq som fonentes at stå fædig ved plemierfl 2002.

AFSLUTNINGSVIS vil jeg gerne sige tak for godt samarbejde i 2001, til
alle som Ribe Sportsfiskerforering har hall korttakt med i &ots løb.
Jeg håber, delte må fortsætle | 2002.
Edelig en tak til bestyrelseq laksefonden, vore kontrollører sent voreju-
niorlederc for godt og positi!'t satnarbejde.
Err stor tlk skal o8så lyd€ til vore nredlenrner safit lodsejere, som fortsat
balker op om tube Spo.tsfiskerforcning. Jeg hriber dette må fortsætte i 2002
os ftefirover-

GLÆDELIC ruL samt KNÆK & BR-{K
i sæsonelr 2002

BØRGE RIIS
Formand
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INDKOMNE F'ORSLAG

FORSLAG I {Alle - 315 afgørelse)

Bestlrelsen foreslår, at den gældende tekst, vedr. Ribe Vesterå, i for-
eningens love og vedtægter, kan lemes om rød!€ndigt.
Dvs. paragraf3 m ka.n udgå og leksten i paragraf4 b og paragraf4 c
kan reduceres.

Bggrundeise

Når vi ikLe har fiskeriet i Ribe Vesterå, da skal denne il&e være om-
fatt€t af for€nirgens love og vedtægter.

BESTYRELSEN

FORSLAG 2 (A-medlemmer - 3/5 afeørelse)

Bestyrelsen foreslår palaglaf3 c, i RSF s love og vedtægter, ændret
til følgende ordlyd :

Paragraf3 c Ret til fiskeri i ibreningerN vande har alle, der har
løst medlemskort. På Ribe å / Gels å samt Fladså
sfykket fra Harreby Bro til sammenløbet mellem
Oels å og Flads å dog kun A-medlemskort (De 350
anciemitetsnæssigt ældste medlemmer).

Be€rundelse

Bestyrelsen ønsk€r at gffe d€t almindelige medlemskab i Ribe Spo s-
liskerforening mer€ attmkli},t v€d at åbne strækningen fra Fole f)am-
brug til Hareby Bro, på åens sydside, for fiskeri for alle medlem-
mer i foreningen.
Vi tillader i forvejen Gram Spo.tsfiskerfiorening at fiske på denne
strækning.

BESTYRELSEN
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Her bringer vi Henrik Bays fangstberetning ta foreningens
hj emm e s id e r i b e sp or t sfr s ke L dk

Det drejer sigjo om en laks på 7,3 kg iti{e llin trugeste fisk, met] min
$tørste laks. Jeg fiskede intensi\,{, dvs. 3-6 timer, i 4 dage som afslutningen
pa derme sæson. På forhånd havde jeg set frem til efterår{erien, for del me-
gen regn skulle jo sætte sl:ub i fiskene. Det bor jeg også den høje vand-
stand &iorde, men der var så store mængder vand, at det var meget s\.ært at
Iamme fiskene præcist. De to først€ dage fisk€de jeg med flue og hrutigt-
slmkende line uden resultat. Så de sidste to dage blev det til on]1 istedet.
Jeg riftede en fisk ude i vesteråen og det var alt indtil årets sidsie tul. På
sidstedagen sl':ulle der fiskes små 2 timer, for at slutto sæsofirell af. Ved
Pouls bro stod enilnu engang den fisker, der havde mistet laksen på 10- 15
kg. Han var ved at stoppe, såjeg fisLede videre ned afåen. Efter 20 mi rt-
ters fiskeri, hvorjeg ihærdigt forsø$e at huske alle gødeklatterne ft! for-
året, såjeg en pæn åsk vende i overfladen (6-8 prmd noedejeg). Den
vendte på lalt va[d, helt inde ved ogen bred under en karakeristisk
glæstot. Lokaliseringe4 var præois. 5 mi{rtter senere havde jeg fisket der-
her og stod direkte oven på fisken. Der lzr ikke dybt ca 1,5 meter, grøde i
buden så min orrrr kdxre ikke drive forbi. Derfor sæntede jeg ormen di-
rekte ned i hovedet på fiske& løftede largsomt stången 20-30 cm, serrkede
olmen ned igen etc- tedje gary \,ar det qdeligt at en fiske tog o.men i
mrurdon, ikle voldsomt bare tungt.

Så jeg gav modhug nedstrøms, og stangen krøllede totalt samlnen. Fisken
kom op i oveafladea lrrcd d€t samme, jeg kunne se den var lang, og ai det
heldigvis var en hanfisk- Havde det været e{ hun ville den være $ldt med
rogn og kunne dedor ligeså godt sættes ud med det såmme. Jeg råbte til
mil1 bror "så er der stor laks......1 meter". Natrfligvis Lom hal omgående
nedstrøns til mig. De næste 5 ninutter såjeg ikke fisken. Jeg blev lidt
usikker p.å mig selv, og sagile at måske r,ar den "ku[" 80 - 90 cm laog. Ef-
ter yderligere 10 miautte! begJndte fisken at vise sig i overlladen. men
først der gik det op for os hvor lang fisken åkisk vår. I forhold til ættet
var den el]orm. Og der var i[gen chance for at den kurme komme i det net
vi normalt bruger. Caffen den vilie vi nødigt og chaocen kom troede vi da
deo gik ind i briolen / græsset. Jeg havde pænt pres på den, og den lle-
glmdtc åt baske sig på land, men blev desværre taget af strøInmen og tog
tuen ud i åen igen. Hvor ded satte sig fast i noget grøde der var skjult af
det megen vånd. Jeg fik pla€€ret mig nedstrøms og fisken blev forholdsvis
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nemt tni(ket ud afgrøden. Det er faktisk ikke romt at holde s,å stor er fisk
i strømen, og hver gang de vendte gik den 10-15 meter ned afåen. Til
sidst varj€g i 1,and til kanten afskidtstøvleme, da åskea efterhården var
nået ned til ot område hvor gangstleme selv om so]]tmeren er meget sr]m-
pede. Efter 20 - 25 minutler var laksen helt h-æl og min brors specialnet
kom os til gode.
Nettei er ikke siørre end andre men har elr net pose på 1,5 meter. Det er ik-
ke stlart i stille vand ogrå man er alene, men perfekt i strømmende vand
11å. man er to. Langsomt slækkede jeg presset og fisken gled ned mod det
ventende net. Alt forløb stille og roligt utrder ætdng{rn, men det forekom
mig som evigheder før netmrnmen gled forbi laksens hovede, og min fæt-
ter, der var konmet til under fighten lukkede rcttet og tlak fsken på 1ånd.
Ja han traVløftede den på land fordi hvis neit6 løftes kan det knækle. Som
sædvanlig røg fiske af kogen da den kom i nettet. Men den var kogø lige
i kæbevinklen kun e vi koEstatere rmder fightel1. Ellers var derjubel på
land, samt en giåd og tiiåeds fisker som det nok fremgår afvedlage trille-
der. Fisken vdr virkelig en flot hanlals, krogen el1orrll og hullet ti1 kogen
gik næmest gef|em overkæber Der vai flotte nærmest magiske røde æg-
niogor laks sideme som en fanret hadaks er beaømtll(endetegues ved. Fi-

sken varjo ikke specietrt tung sam-
menlignel med læltgdeA rngn var
åktisk heller i[*e t1ard. Der virke-
de bare som denne laks au r'ar byg-
get sådan. Oppe ved bilen var der
anilre lystfiskere, og de mente på
det t'estemteste atjeg skulle vise
fisken til Rasmus hos Kiæk og
Bræk i tube. Som en af fiskeme
sagde, det er sådanne et fisk de
1les1e af os drømmer om og sådan
en fisk fortjente besq,relsen og an-
dre liivillige også at {å nys om. Så
selvon vi egentlig sjældent offent-
liggøre de åsk vi fanger så er ved-
lagt billeder af fisken, ogjeg vil
geme ved samme lejiighed geme
takke Ribe sportsfiskeforening for
endnu en god oplevelse.
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REDEGØRELSE VEDR. LEJEMALET
RIBE VESTERA

Som alle ved, så opsagde foreningen jo kontraLten på lejemålet af Ri-
be Vesterå, m€d det fomål at forsøge at foftandle en ny kontrald,
som vi økonomisk og medl€msmæssigt kunne leve m€d.

Vort tilbud på ca. 225.000,- og 100% dagkortsalg til RSF var blevet
afoist af G€rt Mikkelsen.

Siden da, har der været alholdt flere møder, bi.a. om deo liemtidige
fisk€ripolitik for Ribe vesterE.

I den forbindelse blev mr igheden for økonomisk kompensation ude-
fra, for hensyntagen til lakselisk, drøftel.
G€rt Mikkelsen lovede Ribe Sportsfiske.forening, at støttede vi et for-
slag fra ham ang. dette, da ville foreningen i 2003 have €n Vesterå-
kontrakt til d€n tilbudte pds.

På møde i september 200 I , med diverse myndigheder på område!
8ng. den fremtidige fiske.ipolitik i Ribe Veste.å, blev de. d.øftet lnu-
ligheder for økanomisk kompensation til Gert Mikkelserl fbr hensyn-
tagen til laksefisk.
De involverede parter skulle undersøge mulighedeme for noget så-
danl men det vi1le jo tage sin tid.

D€for blev det foreslået at kunne Gert Mikkeisen og Ribe Sportsfi-
skerforening blive enige om 2002, som fortsat, da va. der et åx at løbo
på rftt. al finde økonomi.
J€g lovede, at lægge op til besb,r€lsen om at lfemsætle dette som et
forslag på den kommende geaeralforsamling.

Ved nærmere efiertante sFtes jeg, at det var dumt, hvadjeg havde
lovet, for vi håvde jo een gang lået generalforcamlingens nurdat til,
hvad man ville betale som max.
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Da alt ved regnskabsopgørelsen i år tyd€de på, at RSF kume klæve
for meget betalt leje retur for 200 I , foreslog vi Ge.t Mikkelser at stil-
le forslag til generalforsamlingen om, al RSF som en overgangsord-
ning i 2002 betalte det tilbudte (ca. 225.000 kr., red.) + den for meget
betalte leje, for fiskeriet i fube Vesterå.
Dette blev afuisl afceft Mikkelssn. P sen for 2002 var som nuvæ-
rcnde.

Vi dDftede sagen utroligt grundigt i bestyrelsen og besluttede ikke at
fremsæt1e yderligere forslag, til gcneralforsamlingen, omking, om-
kring lejemålet.
Dette afh€nsyn til foreningens økonomi samt at vi ikke l':unne se
hvofra en er4. uciefra kompenserende økonomi, skulle kamme.

Konklusion: RIBESPORTSFISKERFORENINGIIAR IKKE
TISKERTFT I RIBF IESTFRÅ I 2002.

Børge Riis
Formand

Kom til fluebinding!
Som vaoen efterhånden foreskriveq foregår der hver onsdas aften kl.
]!][fl uebinding i fritidsklubbens lokaler på Nønemarkskolen.

lgen i år er det vor mand fta bestlrelsen - Poul Køhler - der kFrdigt
og sikkefi vejled€r i fluettindingens svære, men skøiure kunst.

Alle er velkomne, også de, der ikke vil binde fluet men lave andre
ting, som ieks. spiruere, blink osv.

Det skulle være enormt hyggeligl - så vel mødtl

Yderlicere inårmalion: Poul Køhler rtt 15 42 13 12
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