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Hvem er hvem i Ribe Sportsfiskerforening
Fornand
Børge Riis, Rylevængel4, 6760 Ribe e. mail briisdbe@stofanet.dk
Næslfofmand
Hugo Hansen, Nønebrogade 'l 1 , 6700 Esbirg

|l,f.75119759

ff.75151672
Kesserct
flofger Sørensefl, Bøg€all€ 33, 6760 Ribe -e-mail holoerqs@stofanel.dk nf.754217n
Besty.elsesmedlemmer
Dan Zoega Nidsen, Nyvej 13, 6660 Lint up e-rnail Zegq@pggtleletl! ff.74€æ715
PoufKøhler, Blokvej 2, D, 6760 Ribe e-mail koehler@mail.dk tt.75424312
Henrik Axefsen, Fasånvei 20, 6760 Ribe e-mail hca@posl5.lele.dk fr.75423729
Por Rudbec*, MønewirEet 26 A, Moftrup, 6100 Hade6lev {f. 74571455
Suppleonbr

1- Madsømbj{rg, Granly 3:}, ø. Vedsted, 6760 Ribe nf.207378ø.1
2. Carslen Kruse Jensen, Høirup landevej 55. 6580 Vamdrup tf.22.€52W2
3. Heduf (Lu6e) H. Jeflsen, SMevej 106, 6760 Ribe AL751213æ

Udyalg i Ribe Sportsfiskerforening
(henvendelse til fomændene undeEtreget)

Vandpleje
Elfske og materiel
Bladudvarget
PR / hjemmeside
lGnlraktudvalget
Arbeite ved åen
Udleining K2
Pokåler
Tabte./frrndne ling
Juniorafdeling
Indvejning af fsk
Materiel + l(2

Poul Køhler. Mø, DZ. BR, HA
Da. Zo€oa og eliskegruppen
Hqlgcf.jsøcæe[ aR, Mø
Dan Zoeoa, llA BR
Esrgc.&!s, HH; Dz, (PKL)
Heftik Axetsen, PR, CKJ, Mø
Sarzqesa, HS
PollKøhler
Huoo Hansen
Carsten Kruse Jens€n, PR
Poul Køhler, Børg€ Rfis og Hugo Hansen
MaorF Rosenbhd

Kontollører ved åen:
(HenEfldelae til opeynskoordinator &hn Schmidt tlf. 7542æ38)
John Sdmidt,
EeotNissen,
Knud Erik Jens€n,

N-rel6 Bd, Ho€trup

Granly 46,
Sp. Møllevei 139.
Tomskadevænget 5,
Rosengade 60,
H,ovedg6de 96,

6760 Rib€
6705 Esbje.g ø
6760 Ribe
6600 V€jen
6100 Hadorsl€v

fiskeRlBEtragtninger:
Efledryk tjlladt yed angivelse af kilde
Redaklion: Holg,er Sr.erEen og Hadu&alget
T€gnir4€{: Andæas l{iele€n. Trytniing Ribe Koftnune
Hj€mmesid€ wwwribesporlsJisker.dk
Deadline for n6ste filkeRlBEtregtninger er 1 . marts 2006



Generalforsamling
Ribe Sportsfi sketforening aft older ordinær

generalforsamling lørdag den 11, fiebruar 2006
K. 1l9g i Ribe Marks Forsamlingshus

Dagsorden efter lovene:

I . Fremlæggelse og vedbgdse af fofiehingsorden
2. Valg af dirigent
3. Fomandens beFtning (herund,er iuniorafd. beretning)
4. Kassere€nsbåretning
5. Indkomne fo|slåg
6. Vatg af bestyrelsssmedlemmsr og suppieanter

På Yalg ec
BestyrelsesrEdtom Hugo liam€n (modtager ikke
ge{walg)
Hytds6medlem Bø19e Rikt (trodagEr gent alg)
1. $pplead iila& øfl*ietg (modtagergenvalg)
3. suppleant fbduf Holm J€nsen (modager ænvab)

7- Erentlelt
(herutrder uddeling af pokal€r og atn. lded)

Fffi 
-er--som-æGnffi IEE-:'ta

F$medbed6mskortooietttbla

Bestyrelsen

Ribe inarks FqsanlngElf,ls figoer på no|dsi&n af Kddi€v(i fge ot eftr
Anfisgården og har adr lGldrE[æi 5, æ koft bag på d€fie bbd-



Generalforsamling
Dagens program 11. februar 2006

Kl. 09.00 12.00 Krejlertimer
Kl. 11.00 13.00 Fiskefilm

- kl. 14.00 Generalforsamling
Ca. kl. 16.30 Pokalovenækkelse
Ca. kl- 16.50 Amerikansk lotteri
Ca- kl- 17.45 Gule ærter m- hyggelig samvær

Krejlermarked
Kom og gør en god handel. Tag det med, du ikke selv bruger, eller tag
chancen, måske er der noget du lige står og mangler.
og så er del rigtigt hyggeligit at være der.
Under hele anangementet er der mulighed for at købe ø1, vand,
rundstykker med smør samt pølser med brød.
Kaffe og gule ærter er gratis, men sidstnævnle kræver tilmelding. (På
dagen senest kl.'13.30.) Hvis du kommer sent, kan du evt. ringe dagen
før til Holger og bestille.
Vel mødt

RSF caps og RSF logoer
På generalfoFamlingsdagen kan du købe caps og logoer- Prisen er
mindst mulig og helt uden fortjenesle- Begge dele er med til at
markedsføre RSF i dagligdagen.
Priseme er:
Caps med foreningens navn og fiskemotiv 75,- kr.
Foreningens logo iflot vævet udførelse 35,- kr
Foreningens logo (klistermærke til bil o.l-) 5,- k.
Caps og logoer kan bestilles hos fomanden 75410759 eller
kassereren 75421730.



Ribe Sportsfiskerforcnings ordinæte
generalforsamling

lørdag den 11. februar 2006 i Ribe Mark
Forsamlingshus

Formandsberetning
Be€tv|els€lbddd
Bestyrels€ns Eammensætning er uændret siden senegb gsneElfotsamling.
Det er rigtiq[ dsjlb! for det gircr sn kontinuiiet i b&e be6tyrelse samt i
udvalgene, B€styreb€srnedlemrn€ms fung,eter godt sammen og supplere
hinarden godt TofEn i beEq/rehen kunne ilrke yæte b€dts, lwiket samlitt
er b€fo{dGnde tor det dagbe sarclb€Fe. hYtr ma|g8 og b|s&ef,garHe
opgEt er F€ss€r sig ø, t<ort og godt - så e. ded eo ftmøitse at sama.bejde
med disse guthr.
Bestvrelse€mrdoa m.v.
Siden sen€6b generatforsamling har der været gftgldt 6 decidered€
bestrelsesmøder. Der ud o/er har der også vaet aftoldt mø&r i diverse
udvalg. End€ligt må man ikke gbmme, at hahrdelen af b6iyrelsen mødes i
Flu€ldubbe[ hr€r onsdag er i h€b vl edraaråret Så b6tyreisen mødes
dfte- l&1. de elektorfske medix samtid€ o$så benytes lliuigt, så skal
dialogeo og deo ge||sil(te odenleftg blive god-
Der har endvltere været aftoldt møder i Samarbellsudvalget br Ribe å
systiemet, Regbn Ribe Ambamt i G€Msammensluhingon. Akliviteteme har
som lidliger€ væ€t maræ og interes€anle.
t{edlemstal oq ,konomi
Forening€n hgvde 438 medle.nme. v9d sæsonablutningen, hvilket er 3 flere
erd åtet før. Dåt Er vi g€nske godt tilfi€dse nEd. @r d€t bsre den vei heb
Itden, så sl€l vi td(e khge. Selr. om der er nogq sorn iddef i'a, d deo eoe
dler ai|de$ åEag, så er de. ko.6tant rye på spong. Det er dq&( men
samtdgt også En nødvendrghed.
Med hensyn til økonomien vfl jeg genbge mig setu ft-å sidsb år : Sagt på godt
jysk, så går d€t ikke så ringe endda I
Kontioqent 2006
Vi har i skrivende stund udsendt ca. 470 indbetaliNskort, og kor ingeniet er
det samme som br 2()05- Reet €I d€r bb or|| en nedsætblse, da gienerelle
priarfirni.rger, ptistabregtleduer, diw.se kd ingentsttgning€r vilb have
betyder en sti'gning på on drB lo. lo,-. ilen på grund af de{ otærslod vi
opererer med, beslutbde vi itefi i år al undhde kodingentBfignirEer.



Gæ6bto.t
Vi har i 2q)5 solgt 2'l g@stekoft Del etr e'| arEhe fætre end i 2004- men
antalet $rir{er io nemt ft-a år fl år. H €r F hdhr ld@ fo. økondrierts styld,
at vi ha ebhleret oadninggr, aneo Sofr qr ekstra muli$ed fur at æ eo
fiskekammerat p.øve n€et at bteningens vand.
O.dningen iodsælte. i 2006.

FbkeRlBElraotoinoer
| 2005 ha. vi udsendt 3 numre af t/orl foreningsbLad. De udsendte blade har
alle været fy'dige (32 s.) og indeholdt masser al godt læsesbt J€g tro., at
der har været n(€et for en hver $nag. Vi forsøger ttver gang at lave et
oplyseRde € spændende bbd med det håb, at vore medlemmer oiler læse
det.
Det vil vi forbætte m€d, men samtidig vil vi også geme modtage indlæg tra
vore medlemmer. Disse indlæg er ondda ydeFt velkomne, så tat eJdelig
pennen-

RSFS NYHEDS AIL.S
Som noget M introduce.ede vi o/€nnavnb i 2{)05, hvor vi U.a eitedyslg
mail adresser på de , som øngkede at o|odtaoe Nyhedsiiail Fa torenirge[
Det gø. vi reit laldisk stadig. P-t er d€. aa 45, som €. fl* fet qdriEen- Vi
infunneaer om itytteder, fuatælef on arang€nrerter m.m. æt er vor
fomemnehe. d n:tEden er blevet godt nodlaget M ha i hlert lifiælde nogle
muligheder, nårvi udnylbr de d€l(rq$ke medis- Vi tutsæ. i æ6-
RSF6 hiermesbe
I 2()05 havde vi ldt over 33.000 be6øg€'|de på fuening€rls hiemmesftre !!
Det er form-dabelt, især når man tænker på, at siden ikke er popubriseret
men ømært oplysende fur for€ninggng medlemmer samt andre, som har
interesse for sportsfrskeai. www.ribesoortsfisker.dk er kommet lil verden for at
blive, og siden vil blive udbygget efier bshov.
Fiske.ikontrol
Vi har i 2005 tået uddannot 2 nyg kontrollører, således at forening€n atter
råder over 5 kontrollører Dejligt Et nogen også har tyst tit detb arbejde.
Det forgangne år blev der konuollet€t 70 lysfrskere på 25 ture_ AIe havde
oden i sageme. Det er ulroligt dejl(tt 09 det tortæller at vor kon{rol har en
effekt
Husk altid dit fiskekod samt fisk€tegn, for ingen ved hvoriår , der Hiver
konholleret i foreningens vandg.
Joniora|beidet
Carslen ( 2. suppleanl 09 iunixleder ) sant Per ( bes{yr€besrnedlem )
udførea et sloit a,beire med ftfeninggns lunbaer. Mange fure i fislcsæonen.
både d å og k!Æt r{er|ffge khb€frener tor de junirrer rom har tyst i
vinteftahrM, samt Fisl(eskob er det blgvet ltl i årets løb- JuniderE har som
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sædvanligt væt€t ydetst aKive, både når vi har haft konkurancer, og når der
skullel bind€s fruer om vinbren. Oqligt et bem.e*e denne ildhu og glæde
Ved sæsonduhingE l i 2OO5 haø€ btsnhlgen 22 juniormedlemmer Oet €r
fær?e erd i 20Oa- De.b. aåeiAer vi også rdrefiet i 2006 på at srfke
iorcninge0s iunhfdelng-
Forsfnoan3 Dltdcer oo brc€f
Irl sæsonen 2mS b&v alb borde, bæokq skåbe, gl- træskilte m.v. på vore
oladser b€handlet såle(hs at alt fiemsiod i pæn sbnd. Den gsmle bænk på
Poulsens Pbds bbv renoveret i årets løb, lEesom Pouls Bro fik en
ansigbtøftiing. Samtido er vi i gang med at renovere voa€ fors ngsskilte, der
løbende udskiftes. Men der er gtadig .tt€get, d€r skål 9ø1€6. Arbejdet
forbælter i 206, tn or vi bbndt a.dd sl€l have gF t nog€t ved broen v.
Kal(otBtd, stslrtbt abejdea på Poub Bro, qidt .rog€r ved ir*fesens &o,
rcoo\red ov€|!g|ge Gv. t}effta ddd€. vi wre fdles stq&dAe- P2l
disse dage hvq maDge e. sanl€t, å vi 4ligt nregFt lia iåode||. Jo 0ere vi
kan sanb, d€9 r€re l€r vi qve*omns. Derfu. gHet vi o€ til af se .igitigt
n€nge lil arteids&g|e i åreb løb.
f€ftdt/d 2
Vort leiemål b€|lytbs i fuldt omfarc hele året De.for har vi også løbende
vedligehold på bwninger og omgi\r€ls€r. Der er udtuat d sbrt arbejde i
sariarbeide ned udleier, hvilket ef til all€6 gavn- I det to gangrE år har vi lået
udskiH ht,sets ridue. og døre, iryi&€l hd gixt d huset nu fierEdk rqqrt
pært Fo.€oirgsrs ixb# bfev b€bnnet rEd en bgatsodbn ft-a udh&y,
ln iket vi var rd 6!0fre o,er. Vore medlemr€r bakker og€å op o.n leirnåbt
Dette ses tldefigsi rred, at huset sr udbi€t så godt som hels sasonen. I
vinterhabår€d beryfbs h{set fiu&t twer uæ. Vi afDlder alle møder,
juniorkbb, filE*hb sani diverse å|rang€|nenb. på stedet. l<sfiofrvej 2 er kort
og godt foreflingsns samlingssted.
Kontrakia.b.ldct
Vote koofakbr hnyes løberde. Mange er pristabæguHede, lxrilkef b€{yder,
at de. reelt blot skd fiæfies ande orn deo næde perin€s hngde, Den
totsøg€r yi, af få så bE sorn mdig[. Vf frhr, d lbe|{tE€rls lodseiere e.
meget intE €8s€l€de i det abeide, d{ Udtu|es, sarnt ln ad der e. i s{øbeskeen
mht nye tiltag i å systemet
Okter i Hlo v.d a
Vl greb hårdt tåt om okkerFoblem€me i HFrtvad å i 2005. De var også
voldsomme. M har haft møder og dialog med både amt og kommune såmt
koblet OSF på sage|t. Sofi sagem€ sEr p.t, troi vi på fomufrjge løsninger Vi
har en god dlalog rEd båle kornmuær og arrt hviket €r ydeGt vigtitt ,teg
to. på lr$ing€r in&n bEB.
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Forval0rinqsplan f ot snæbel
2005 blev ået hvor økonomien faldt på phds" idet EU's Life-fond støfrede de
danske pro.iekter med ca. 60 mill. k, mens sbten og iotskell(p
organisatjoner lagde omkring ,+0 mill. k overt. Forhåbentig{ får vi meget ud
ai disse penge. llange prqiiikbr er 6å snåt gået i gang, og vi fon/entet at det
samme sker i Ribe å ry$em€t Fob tlamtkug ændr€s til modeldambrug, og
åen fo.lægges til en sydligere linbføring, Gels å forlægges iil det gamle leje
nord for det nlværende løb, samtidilt med at mængden af indtaget r€nd
ændr6, ,tedlæggi*e af hnt ineme ræd Rbe Slampemølle samt etablering af
fauoapsssage på sb{tet, tdq/gfiing af strig i Hjo.tvad å, opkøb af den
spænende ret i Ribe Ves'terå osv. Der vil komrne lil at foregå &ligt, rilQt
meget og alt det der vil ske, vilvære til gavn tur den sarnlede fiora og fauna i
heb å sjrstemet
Fo altninosplan for laks
Som bekendt el-fisker Samadeidsudvalget for Ribe å systemet, på tvæls at
foreninæme, moderfisk, som anvendes i avlen. Kun de genetisk riglige samt
helt s)€domsfrie laks anvendes. Avlen foregår under stor sikkeded på
Danrnarks Cer*er br Vildlaks i Skjern, hvorft'a vi får vod eget mat€riale .etur
til udsadning. I 2005 bbv der udsat ca. 3O,0m sd(. I å's samt ca. 55.000 stk.
halvåF laks , at den op,indelige Ribe-stamrne, i hele Ribe å sysGmel Det er
første gang, at udsæbringsplanefl e. blevet opfyldt Når der 6å blerr el. fisket
91 la&s, avon af 79 stk- var af €en stamme, så synes jql at sibationen tegne.
sig lys i årene fterno!Æ.- Vi r€nter i spænding!
GelsåsanBnenslutninqen
Sammensk{ningens konst'luerede iornand Henning Kokhotm ørckede af
helbredsnæssige årsager ikke at forbætte jobbet Det beklager vi, men
samtid{1ft respekbrer vi besluhingei. Forinden havde man fåel en nv kont€kt
genforhaMbt med Fiskeriforeningen for Gelså. Vi synes, at der er tate om en
god l@n8akt Den betlder en mindre Firdigning pr medlem, rnen afligevel e.
det billigt for ilo km. å. Den re€lereode be6q/rdse kører Sammenstuhingen
videre indtil generalforsamlingen i februar 2006, h\,/or der så skal v€dges ny
iormarld. Et! lidt uhektig sittatirn, rn€n ilg synbs, at det er vigigt, at den nye
kordEkt er i t{|s, sa.ri at Hyreben s6. sanbt om det forbatb a.beide.
Samaabeldsudvahet for Ribe å svstdrrct
Der er ikke så meget at s{æ på nuværeMe tidspunkt da jeg tror, at mange
ting vil blive ændr€de. Gels*ammensluhingen står bran iorrnandssktfte, €
3 af de 4 øvrige-ioreninger har stå€t sig sammen til 1 bre||ing. Vi er kod og
goor Kxe lmecse med, som ting€n€ tortøber i øjeblitdct og vit søge
fodtoldeng agdree: Fo6åben0ilt kan der siadig toregå et samårbejde, rnen
tingene udvikhr sig jo hudgt i disse å., Restaureringsprciekbme må abGotut
ikke gå i stå, hvo.for aKnribter og info.rna.tionsnirreau skai køre i højt Oear.



Reobn Ribe Amt
EfrEr lndførebe at dsn nye fodrndsstuktur, med direKe indfiydelse på
kongrsgseo, foregår der ild<e så msgat rent rcgionalt På den ior€€tående
gerædfu.sanlng i isbau- skd der vdgEs 

'ry 
tonna|d, da den efredgnden

rnarg€åite brrra|d Fnn Sb€r itlo g€rEp6|iler- J€g vf a|b'ede h€f *le
ham tak tor det sbe arbelrE han har Lldført gennenr åneoe.
tub€jdsbetingels€ms har ikke altid vær€i letb, Det blh/Br spændqde at se,
hvilke funktioner regbn€n få, tremover.

Item['Ls Spodsfid(€affiod
FoGnlnqen har et fu.milådt sat|ateide med rE t b.b|!d, De( eJ 6p€ci{t
omking ntitø og y€nddeæ, at vi tBkker på €ksp€n*po. Oen hjælp vi
modbgef, ef vi rttlig godt tilfr€ds m€d.
Det kniber mere med, at få forening€n omtalt i Spoftsfiskeren. Vl har forsøgt
på mange måder, men må nok se i øinenq at vi skal have en snak med
ædakbærl Det kan m*ke v:ære Id vansk€AJt det med nyhe{rsindbg, br
d€{ d F abd @e gg|{e nyfEder, soor vi server€.. Vi ber|y'lG{ s€lrrfølgdig
vor hi:tnm€i*te i fuklt o|n6rrg-
I marb måned i år aftoldes kongGs, så det bliv€f spærdende at s€, tvad
denne bdnge. af nyt
t{vrollnlnqiåsvltem€t
Det stal nærmes, at G.am-, Vq$s- og Ha<b|shv Spo.bfiske{io.eninger har
sHet *l sarrna tl SønderiFk SpoatEfid(ertocnlu, med ln€rn vi håber på
et godt samarbeFg. ila|gE opgEve. lbger brude, og det er en
nød/sndighed, at storbfiskere står Bammen, samt at der eksisteær €t godt
iofi od forenångem€ hn€lbm.
PR vitksomhed
P.efile.iuq af RSF fuegår tl stadigh€d og på mangs måder. Hiemrn€€ire,
RSF.logo. RSFq, RsF{dæbedEd€t trrel@.t arraEErtE$br m.v. er i
dæli#agen nred d et vise brenilgens aft*tr rrd ad tiL
Vi 6r tihrdse med den respons vi modtager på ovennævnte både fra
rnedlemrE og ande, som ønsker r€dlemskab i tor€nlngen.
Amrmelnenter i 2005
Vi har i årcb løb aftoklt mange arångemente,_ Ale ha. yæret orntalt og
Ie8€td i t*adet, men n€er,ngs hea foatløb€tde: Prernit€sanfr8,
ad€rddage, GeddEkon*unenoa, Fbkd(onkunffce, Sd Hao6 frst
Fluekastsinslruktbn, Instuklifi i gklde-holreder, crejdenronstration,
Juniorklub, Flskeskole, Junixture, Flueklub os1/. Månge a,.ang€.n€nlrer som
hat det formål at sl€be hygge og samhø4fhed flEdlernmeme imell€m. Dette
synbs-jeg er lyk*€d€s til lirlde. Vi ha god opbak .€, men kar (bg €agfrens
ygg iete,



Sæsooen 2005 oq fre.ntider
Æ gode g.unde hår vi ikke d€n samlede fangstrapport endnu- Men leg trdr, åt
der har været tale om en rigtig god sæson. Jeg fk en enkelt melding fra et
medlem om 23 fangede havøreder i sæsonen.
Nu ved ieg godt, at detfe ikke er gæklende for alle, men det tegner da godt.
Det var i lwert fifæLæ fiotb {angsbr.
vandstanden i vore vandløb har sehfølgelig væfet varierende sæsonen
igennem, men som helhed har der været tale om pæn vandsland, hviket håa
resulteret i godt fiskeri.
økonomi og medlerFtd kan ikke være meget bedre, så den nuværende
tendens må meget geme ioGætte, hvad jeg også bor den gør. Hvorfor skulle
den ikke det - vi arbeider for det
Mht r/o{t å system så &ge. de lysere tider ltF o.n hiøfi€t Jeg har tidligere
skEvet om d€{n, rnen dt bger lid. Det gækter om at arbeide målretbt og
ihærdig( så kønmer result€teme. Vi glæder os 6l at se dem.
Kort sagt så tror jeg stadig på, at det også i frerntiden vil være en stor
opl€vebe at tage på f|sketrtr i Ribe å sFbmd- l.l& vi så ydermere sætter det
social-. sam!/ær a t!øisædet i lor torenirE, så rnå det være att-aktivt at
besidde et medlemskab. Sådan følerieg også, at det er-
Er du medlem af Ribe Sporbfiskerbrening, da er d! ikke alene-
Afslubrino
Tåk iot godt såmarbeide i 2005, til alle som fo{eningien ha. haft kontaK med i
årets løb. Jeg håber- at det qode samarbeire må iorbætte i 2006 09 årene
fremovet
En stor tak til bestyrelse, koabollører, et. fisk+ og udsælningsiolk samt 6l alle
vore medhjælpe.e tor godt og positivt sarnarbeide.
Endelit st€l der lyde en tak til tureningerE medlemmer, lodsejere samt
sponsorer, som fortsd bakker ofr om Ribe SporMskerforening.
Jeg håber, al dette må torisætb fiemo,/e., samt at den ånd og itdhu, som jeg
føler,erlit stede, må bibeholdes.

KI{ÆK&BRÆKi2(x}6
Bo|ge Riis (Formand)
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Resu ltatopgørelse for perioden
1. nov.2004- 31, okt.2005

Konting€{ilindtægter
øvriæ ind@ter
lndtægbr i alt
Laksefonden
Leie af fiskevand
Kontingenbr
itedlemsudgifter
Drin Kaltoffræi 2
Øvr(p ddft somkoetninger
Udgifter i alt
Ræultat før afskfming og lrnbl
Afskiminger
Raaultet før r€niot
Rer eindtægter

ARETS RESULTAT

2004to5 200u04
t.kr

495.710 488
mt1't 26

521.851 514
08

230.747 2't3
126-725 121
30.059 27

78 18
71.11'1 72

458.760 ,159

63.09{ 55
o 't2

63.091 €
10.017 I

73.108 52
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Balance pr. 31. okt.2005
AKTIVER

2004to5 2003104
t. KR.

[abn]elle anlægsektiver
lnventar
Anlægsaktiver i aft

Tilgodehavendel
Forudbetalt fiskevand
Periodegrænsepostednger

Likvide midler
Kasse
Pengeinstihrtter
Omsætningsaktiver i alt

Akiver i alt

00
00

66.000 72
4.399 2

70399 74

2.372 0
531.497 451
604.268 525

604.268 525

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital primo
Arets resulial
Egenkapital i alt

Kortvari ge gældsforpligtelser

Skyldige omkostninger
Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

513.28't 461
73.108 52

586.389 513

17.a79 12
17.479 12

60,1.268 52s
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Vedtægter for Ribe
Sportsfiskerforening

91. Forcringens navn
Foreningens navn er "RIBE SFORTSFISKERFoRENING"
Forcninger6 hiemsted er Ribe.

$ 2. Foreningens formå|.

Foreni Eens fomål er at varetage medbmmemes inleresse i at
fremskaffe ftskei'ard, sikre medlemmernes adgang tildisse samt at
ophiælpe fiskebeslanden i de eiedenejede tiskevande.

S 3. FoleDlr€E|rs rr€dlemmer.
A Afie kao søg€ optagetse i iofenir€€r|. lkke danske statsborgere

er dog ikke valgbare til bestyrelsen og kan ikke opoå A-
medlems status,

t.

AnsøgnlE om medlernskab skal ske til forerfngerF kasserer.
Ret lil fEkeri i fofeningens vande har alle, der har løst
medlemskort- På Ribe å, Gels å samt Flds å stj/kket fra
Harreby bro til Sammenløbet mellem Gels å og Flads å dog
kun A-medbrnskort (de 35O anciernitetsmæssigt ældste
medl-.mrner)
Medlemsko el giver kun ret tilfsked rned 6n slang ad gangen-
Medlemskortet giver ret iil at kontrollere andre-
Enhver fisker er ved æn forpligtet til at udvise god og sporGlig
ooførsel.
Ethvert medlem kan af bestyrelsen uddukkes af foreningen
med omgående virkning- Udelukkehen skal dog godkendes af
f ørste ordinære generalf orsamling.
Inlet medbm må til egen fordel ejeleje fiskevand, hvori
foreningen har interesse. Det er ikke lilladt foreningens med-
lemmer at anvende eller røgte ruser eller andet sehrfiskende i
vande, so|n er urdedagf Riåe SpqGfiskerforening elbr andre
forening€r ffshttet Danmarks Spo.tsf6keriorbund. Dette gæl-
der dog ikke lodsejere.
Der må t Ribe Sportsfiskerforenings varde fiskes fi'a og med 1.
april og lil og med 31- oktober. Fof Gelsåsammenslutningens
tskevard gælder Gebåsamme{Etuhingens lil enhver tiC

IJ

B-

D.
E.



J.

gældende fredningstestemmelser. (se medlemskort og m€d-
lemsblad.)
Bestyrelsen fastsæfter mitdstemål samt fangstiantal for Ribe
Sportsfiskerforenings vande. Vedr- mindstemål m.v. henvises til
medlemskort€ts bagside,
Der må i Ribe Sportsfrskefor€nings r/ande udelukkerxb fskes
med rcgnom eler krndig ågn- Del er såled6 ikke tilladt åt
fEke med f- eks, naddker, reier, siklestimlet og lgnendg.
Bn g af fangsdcog er to6rdt fa sæsonens begynd€lse til og
tned 3{t. ap{il.
Æresmedbmr|e irdslilles af bestyrelsen og godkondes af
generaftusamkEen. Kon&Uentmæssigt lbestitbs tremtidige
æresmedlern-mer med bGtyr€lsesmedlemmer.

S + Foreningens irdtæglef

g 5. ForeningeF best!||€|3e

R€gnskabsårei går fie 1111 tJl 31t1O. Det reviderede Iegnskab
skal forelægges generalf orsamlingen tit godkerdelse.
Prisen på rledertskon tastsættes af bestvreben
Ved rnodagebe af d€t første A{eddko.t, skal def udover
kort€ds plis, betahs indskd, der udgør 4{D,- kr, D€fie inGkud
lilbagebetahs ddrit-
For ir*rer wder 18 år belatæ nedsat kax{iryent. For bøm
rrfider 12 år €r ftsl(eriet gratb, når {b følges med et
seniormedlem. Kalenderårgt er rEnnimsgivende fdr om man er
iunior eller senior.
Betales kor ingente{ ikko til foreni.Eens kasserer seneEt 1.
feb.ua( betragtes medbmskaH som ophørt (udmeldt)

L.

M.

E'

B.

D-

FofenirE€ns leder er foamand€n.
Bestyrelsen består af 7 medl€mmer. Disse r,ælges af generel_
forsamlingen og afgår effer tor med 2 lnært i. fø[,ianO og
Iræserer bør U(e vær€ på valg same ar. gestyreb€r, k;
vdge en klsseær uOannor bestf*en. GeIn alg ken finde
sled. De{ vælges 2 bestt/r€besgjppleailer Disse er ø valg
efier tur lrved andet år og &fiager i bestl,rebesmødeÅ ude;
:temnleret. Såtreml en supplearn indtræder i b6{yrelsen, er
han trå valg det å'r, hvor den han erstaller, skurc navå veerei pe
valg. Såfre.r* en $Jppteant Uiver bestyrelsesnre<llem kån
bestyrelsen andkalde den, der ved suppieantvalget fik iest
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slemmer, uden at blive vå191. Følgelig skal der ved supple
antvalg altkl opstilles mindst ån mere end der skal vælges-

C. Revision foretæes af en anerkendt revisor, der også opstiller
regGkab€t.

D, Bestyrehen konst'tuerer sb se|v Fo.rnan og kasserer skal så
vidt mulirt bo i Ribe.

E. Ger€raforsadinger, besb/relsesrnøder o3r evt. fester ahokttes
i Ribe.

F. Formåndon har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder
og generalforsamlinger råt til at afgive sin stemme. Ved
stemmelighed træffer formanden afgøreben. (undtagen ved
vals)

56 ForsflIngG|E genereffo|l llng
B- GerEfafotsamlingen er foreningens høieste myndighed
C. GenerafoGarr ingefl sksl varBles seflest 8 dage fomd, skrifrligt

i medlemsbladet fiskeRlBEtraglninger til all€ mBdlemmer-
D. Den ordinære generalforsåmling aftoldes hwrt år medio

februar- Forslag, der ø{6kæ behardlet al g€norålforsamlingen
skal være fo(marden i hærde sert6t 1. d€camber (året før).
Siåwl ved orrinær som ved dGtraqdilær gsneraffo€arnling
skal forslag serdes samm€n ird!/asling€n 6 general-
folsåmlingen. Kun forslæ, der ltar været offentliggiod i
'fskoRlBEtragtningei kån !€dtæ,es.

E. Indvarsling til ordinær gen€ralforsamling skål ind€hol& denne
dagsorden.

l. F emlæggebe og vedtagelse af {orretningsorden
2. Valg ddiigent
3. FormarderE beret ng
a. Kæse{erens |reretrfrE
5. lndkomne foFlag
6. Valg af bestylelsesm€dlemmer og suppleanier.

Hor skal navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter oplyses, samt om disse modtager genvalg.
Er et foreslåd rnedlein ikke til stede, skel skitrig accept
tuigge.

7- Ev€rtrelt
F. hdvårsling at eksfaordnær generafqsamling skd indeholb

dagsoræn og en begrutdob€ for in6/arsling€n.
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G. Følgende kan gennem bestyrelsen indvar8le til ekstraordinær
general-forBamling:

l- B€atyrdsen
2- Mindst 3 .nedleomer af bestl,relsen
3. MinGt 35 af foreningens medlemmer

H. En lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset
det fremmødte antal medlemmer-

l. Id almindelig wdtagelsa kræves almird€lig{ flertal. Ændring af
love kar| kun ske på en gerEralbrsamhg og kræH 3/5 (O0%)
af de afgivne sfennrer- Ved sdring af S3 styld(e c, hr kun A
medbmmor alemmeret.

J. Stemrneafgiming kan kun ske ved personligi fremmød6.
K. Såfremt åt medlem øn3ker det, skal alstemning€n være

skrifrli9.

I7 Forcdngal! opløsning
A. Foreningens opløsning kan kun ske efr€r vedtagelse på først

en ordinær gen€ralforsemling og efier ca. 3 uge6 fodøb på en
ekskaordin-r generatbBemling.

B. På beggs dFse ger|e€fforsar inger kæves vedtagelse med
mindst % O5%) af alle a€ine stemnrer.

C. Ved opløsning sl€l beslyrelsen, på æn or&læ|B generaF
forsan ing, komme r|ed forslag til anvendelse af foreningens
eiendele og mllbr,

D. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekstraordinære
generaffoEamling skal påtage sig foad€fingen at foreningens
eixdeb og midler-

Lovene er oprlnHig vdhgaa i lyl, se.t€r.. a,/rddtryef q
ptføL

Rlbe ftbruar 2003
Aast!|'€|sen



Generalforsam li ngsdebat
Emne: Etik ved vore vande...,.

lgennem de sidste flere hundrede år er der skrevel mængder af
litteratur om lystfiskere, lystfisked, ople\€lser af enhver a.t osv- Lige fra
Walton's ' The perfect anglef $ ' Den fuldkomne fusker " for nu l6e at
tage yderpunKeme.

Store beskivelser om hvad man bør, kan, skal gøre og ikle skal gøre,-
i hvert tilfælde rent fisketeknisk, samt om hvordan man rent praKisk
bør være kbdt € om alt det udstyr, man bør / kan erhverve sig.

Alt et udslag af den mere og mere kommercielle verden vi
Denne verden bringer også andet og mere med sig.
fodag€tM, slress, utålmodighed og egoisme.

Hvorfor skriverjeg nu dette?
Jo det gør jeg fordi, vi i bestyrelsen med jævne mellemrum fåt
henvendelser fra rnedbmmer, som kommer ud for dette, i form af
negalive opbvelser, ude yed foreningens vande. Sammenstød af den
ene eller anden art med et andet medlem- Det er uheldigt, for ikke at
sige direkte utilsHeligt at man ikke kan opføre sig på en sober og
kammeratlig måle.

Er der en eller anden, som træder lidt ved siden af, så torklar hvordan
vedkommende burde have gjort. Vejled, fo*lar, vis lid tålmodighed og
overbæenhed, fsebyg i stedet for at afbryd, - del kommer man
længst med .
Jeg kan godt lide Ole Tembergs: Tidliære hed det.l- maj,- men nu
hedder det først mig!

Det fort€eller lidt om safifu.det i dag, men det behøver ikke at være
parolen ude ved vore fiskevande, t),erfor tager vi debatten om: E!!bæd
vore vande , her ved dette års generatforsamling.

Foreningen har altid haff nogle uskrevne regler om, hvordan man
udøver sit fiskeri ved åerne samt i øvrigt opfører sig. Disse r€ler skal

lever i,
Nemlig



fortsat være uskråme- Dertor blh/€r der heler ikke nedfældel mg€t fra
&nne debat- | sbdet bør man indprenfie *1, hrad der Hircr sagt, men
hetdigvis er d€t neturf€t for de f6te, at omgås andre på en positiv og
kammerdlig måd€.
Alle er velkomne til at fremkomme med indlæg og synspunkbr om
emnet, under debalten ved den kommende gen€|elfotsarling.

Re$trate{ shde gerne Eq d ale, i fiemlidon, får en gbd og posiliv
oplercbe d at at tage Få fskstur i RDe Spodsf,Fkerforenings vande.

Jeg vil opfordF til, at man læser Oe Tembe€s indlæg. Det er både
eiov på en ironisk måde samt bebænde på en pædågogbk måde.

Fofmanden

Kort over vort fiskevand
Kolt over vod fiskevard kan få3 dels \€d at gå på intemettet,
dels ved at skrivg til kassereren.
På intemettet skal du bruge www.ribesportsfisker.dk. Så find€r
du nok korbne.
Du får kon Us€ndt ved at sende tankeret s\€rlonvdut lil
kassereren med anmodning om at få kort tils€ndt. Kassererens
adresse er:
Holger Sørensen, Bøgealle 33, 6760 Ribe.
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Den gode - den slråsikre og den
uforskammede,

"scancer fra det virkelige fiskeliv".
En kadkeristik .fden -gode-: ved et af vor€s utallige ophold pl I0' traf vi
en udsøgt gp|$loman udi fiskerie! ved navn Jøgen Nyborg Jørgens€o' vi
hilst€ pænt på hinanden, og i al underfuldigh€d sagdejcgl "Dr. Livilgstono I

Eesurne", og sl fångedo bordet
"Ja, sjovt du sigsr d€t", sagde han- Jeg ha fc år tilbage vær€t i AIiitå sm
ulmdstrivillig og der var sågni n&6i€o rgen dor indirelte spu.Ste "om det
var Livingtto€, i "trys" opdåd udgave. Ellers fortdte hrn, d han havde
været pi besøg ho6 mtsa'ierne, en stamme i Affi<4 dor lever af kvægavl,
dette bevisto haa ved fra bagagefuDEct at fremtrylle etr rnachete, der var
liemstillct sf et tidlig€re masa'ispyd, tve&gget og skarp som otr .agekniv.
Dette impolarte r€dskab brugte han til at holde vegetationon nede med langs
åbredden, hvåd d€r aogle steder så ss[delig er tiltrængt, travnlig !år man som
hr! er udsty€t rn€d € €||hiirdsflu€statr& og fif, trat||rens sido €l på størrelse
ned den aavlhmdige Allal Sirnonsen. Ved samme lejlighed fik vi en lille
aækdote... - På sia van&ing i bu*eq vat har stø& på €n spytt nd€ kotra og
havde foroået rt kbe fi" d€tr... gedt "gå€f".

D€n skråsikrer J€g har også mødt €n h€n€, de. var udstyret med gaf, mobil og
hele molevittcq der maagled€ intet, jeg luftede fo.sigtigt tar*en for ham on\
det var muligt for hrm at se forskol d l.ks og havørred, og derrn€d efterfrl-
gende cyt. larding, og han var h€lt ovqb€vist om, åt det kutræ han-.- {odt
giet..-.- ell.f hv.d?

Den uford('Dr|€d€: Min mal*er git stille og loligt og fEkede ded sin
tohåndsflucstrfl& 60 - 70 meter for.tr h.m gik en anden m€dfisk€r, eller det
være sig modfisker, han vendæ pludselig 90 grader, og gik tilbage provG
kerende trasp€ddo i/langs åbrcddel, mod ordene. 'Nu sksl d€t værc godt at
konme op i bilo! og fii en bajel' . , .Godt gået..

Og hvad kan nm st uddrage af d€ite: At jeg i mh forfængplig€ håb om at
ly$- og sportsfi*ers veler nogle rDere eller mindæ udsøgte gentlemeq er
bl€{€t rrrerc elletr miodre slafid-
Et merc eller mindre Droduk afvores aaløbne samfirnd
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Du fisker som du kører bil, og der er flere variaaær, b&le afbiler og bilisler.
Føhen hed det 1. m4i, nu hedder der: "Først mig!"

og så en lille cadea{r til fcr€niqiens formånd ved Børgs Riig vedr'
'Skraldernæfld", det er godt al du råber: 'Vågt Yed gevæf, der er nange svir!
bl. a. vortesvitr, de ø sjældne. Men så er der de mange skovwil, og de
formerer sig med b.nets has, desværrg og mat skal holde øje med dem. Men
en del af dern handler si målietteq at d€ fotøver deres ugerning når der ikke
er and.e til st€de. ..
Fordåsteligt, eue-r åndeligt armod .. - svaret blæser i vinden-

Det €. underligt åt problemet med affald ved vores fiskwand lige pludselig er
blevet så nrar*an! jeg vover det ere øjg det kan væ.e ny€ medlemner. De er
rnåske rekrutterot fia ovennævnte gruppe. On jeg bliver populær på diss€
udtalelser, ja... Det raggr mig en bøstbloDst, men nogen skaljo sige det

Jeg ha. hafr en del med uDge rrennesker at gøre, og de er bl€vot meget
forbavset når d€r er blevet stillet krav til om, at de skulle samle deres a.fald
op, det havde de sla ikke tæDkt på.... Det xåber æ-rlig talt til gudeme ar de
ikke er i besiddelse afen sådån banal opdragelse, der €f, nogl€ som må have
"fide $e{.-. om det er forældre e? De har sikkert tavll rnad alt ander De
fleste €r jo total ftemmed over for natureq de er jo opvokset i et antrolo-
ceauisk samfirnd og bnger naluren som j4 undskyl4 et lohmspapir, og det
er blasfemi afværste sloffe!!
Et godt iåd: Tag er plasticpose ned næsæ gang og kom al skidtet i den6e,
men -.- Inelr srnid d€n ikke ud afbilvhduet, og sl€t ikke på motowejen, der er
nok i forvejen og i grøfteme, over det og hele, og aldelef det hele! Tag det
Ded hjem!!!
Men ds mio arløbne oFimi$ne vil j og mine fiskemakkere sige tzk for
nogle gode dage på K2, og il*e mindst til de personer, dBr har kikket in4
ingen træ!'nt ingen glemt.

Et stort knæk og bræk til vores ligesindede-
Med venlig hilsen
18669 Ole Balder Temberg-
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Ribe Vesterå
Foflol€digBt af Gett Mikkelsons dtil(cl i Jysko Ve*ysæn &n 3- jama 20()6
strrtede ei| d€bd! m ct ert kieE rfRibG Veseri, Fi Foruq på
forcniagcns hjemesftle-
Ild@ge taoker og ideer €r d€r blev€t luftd de silste pe ug€r, hyilk€t er lmt
nok

Hvor om €r:, så he Ribe Sporsfisltedottr ry ikke irxtledt
.€alitoisforltandlinge. om et evl tEøtidigt lejetnåI. Vi har drøftet Dogle tanker
omlcing de evt. mulighed€r, der kunoo foreligge.

Vi harjo tidligere ba* lejernålct og k€nds. d€ økonomiske åsp€kier i ot
sådNnt.

Bsst5aelsens hovedmåI hai helo tid€o vætet, ar å temet den spæn€dd€ ret i
Ribe Vestoii og sn knge di$e fothaodlioger fo(%år og ikke er afslufed€! da
fodolhr vi os Fssive mhl et ovi lejeruå1. vi vil ftke på nogen mide v€re
eo brEttrse f6, hvad yi s€r som ø rdtrlig udvitliry.

Aadrc begive eder har si bevir*ct, .l & oævnte &øftdser har E t ct skæ. rf
rEalitoter, m€n vi har sadig vorc holdninger til sagEn.

Når d€n spærend€ re! på ettidspu l, er f€met fra Ribe Vesteni, da k4n de{ i
realitoteo være ligegildigt, hvem som hsr firyfiskeriet derude. Men vardet
vil .ltid være attraldit for Ribe Sportsliskodorc ng fordi det reelt €r
gunmelt RsF vatrd samt beliggonde ved Ribe.
Der €r blot d€o hage ved d€q .t det €o9sie d€r il*o umiddelbart er attraktivl
€a økoftomien-

Et lojønil vil være en økonmisk behstuin& for et sådrff vil uyiltådigt
betyde €n eller and€n fdm ftr tortingpotstigDiog for fo.€ringens
medlaurcr- Det erjo rle eoestc, soo €f, til rt baiale-
Vi h.r aidligpre seg hvordar €i lejootl dRibc vesern kn dre$e etr
klubktsse- Deifor yed vi ogsi, at €o eolclt forqing ikke kan bær€ ct sådant i
længd€o.
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Skal Ribe Sportstrskerforcning ftqntidiSt indgn .i ki€måt oofring Ribs
Vesterå, da sl(.l d€r vse Dassiv medleEsæssig ol,bafmirg d€rfil, s.otidigt
med dt lej€n 6 rEalisisk set med danske øjne.

Besblr€lsetr kornmer il{@ med et forslag oo et evt lejetuå1, nen lad 06 tåge
en sutrd debrt om cDnet ved den kommonde generalforsamling

Fofinaaden samt bestyr€lsen

Gartner Mathiesens mindepokal

Pokalen 6r en hel speciel lilkendegivelse, og uddeles tn et
medlem af toreni.€en, som ved sin optræden, initiativ, iderigdom
eller lignende har gjort sig fodient til en vilkelig påskønnelse
sarnt været €d lysende eksempel for alle andre.
Bestyrelsen har ikke modtag€t forslag om rnodtager og har hdler
ikke sefu umitdebare emner, h\orfor pol€len ikke udddes for
året 2æ5- Der må F heller frta gå infratid i rddelinger.
Men husk - forslag til frer idig€ emner, lil modtagebe af denne
pokal, modtages geme af bes$relsen.

Bestyrelsen
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Foreningens fiskehytte
Du k stadig nå at b,ie foEninger6 fFkehytte på Kaltofrvej 2, men
husd er meget odaget så kotdd( Dan Zoega i rttig god tid.
H6et llrger i naturskøme odEivebet bogsiar/e&t tdt ktJ| €t fluekst
fta Gds å og kun etsu €stfta Fbds å.
H er kte vfr.t I*srF, men del er tiflitt, godt beliggende samt i pæn
stand.
Kort og godt så er det et godt udgangspunld tor en koncentreret
fiske|,eekend eller en derlig fiskefede.

Huset indeholder:
'1. Spisestue med brændeovn.
2. ODholdsstue med brændeowr
3. Køkken med komfur, køleskab samt alt nødvendigt.
4. Sovelrærelse/stue med 3 sovepladser.
5. Toibt med håndvask o9 bruser samt el-vanne.

. 6. Entre med trysEr lil tarE8terl|e-
7. Værebe på 1. sd oted so\replds lil2 personer.
8. BryggErs.
9. Ftere sovepladser i så€ sar ent på lofr.
10. t{adrasser, ho!€dpr.tder og dyner.
11. God tdtplads og båldads i baghaven-
12. Havemøbler, grill m.v.

Man medbringer selv daglige fomødenheder samt s€ngelinned.

Priser for 2006:
1 ovemalning kr. 240,- ind. el. og træ.
2.o\æmatninger kr 470,- incl. el- og træ-
3 overnatrtngeJ kr. 680,- ind. el. og Fæ-
4 ore{r*fnger kr. 900,- ird. el. og t-æ.
5 overndringer kf 1.110,- ird- d- og træ-
&7 oHndriqger kr. | -250,- ird- €1. og træ-

Hvb du ønsker at bF huset skål du kontaKe Dan Zoega på tff.
29655238.



Arets pokalvinderfisk
Der Uiver fangel mange og også store fisl( i ioreninger v4|(b, men
de fleste lystfiskerg glemmer at tilmglde fangstgrn€ til årspokaleme-
Hu3k det i frerntid€n, for ud o\€r hæderen fø19€r der som regel også
en lille præmie m€d.
En indberetning til hiemme-si.Jen er ikte en autornatisk lilrn€ldiDg til
Afels pokdfsk Ting€ne er adskilt.
l|\ror orn alt er, så har vi følg€nde tilr|ebte fsk for 20G5 :

Største havøred : 6,8 k9. o9 79 cm- fanget i Hjortvad å.
Fanger Hens Jørgen Brcdersen, Ribe-

Stør€ie bækøn€d: 12 kg- og 47 crn. fanget i Hiortvad å.
FcE€r: Børge Ris, Ribe.

Stør$e gedde : 6,25 kg- og 92 crn. fang€t i Gets å.
Fangen H. E. H. Jensen (Luffe),Ribe.

Størsle iuniorfrsk Ged& 3,0 kg., 70 cm- langet i Gels å.
FarEec Månin Andersefl, Skærbæk.

2. stø.ste jun-fslc Hde I ,66 kg. 64 øn. fang€t i Gets å
Fanger Ræm|l6 Arelsen, lladerstw.

Stoft lillykke U all€ samt KNÆK & BRÆK i sæaonen 2006.
På grund af fiednhg indgårr laks ndu wb ikke i pokatkonkurencen.
HUSK at tiknelde dine fisk til Poka0cokrrencen 2006.
Tilmelding lil POUL KCmER

POUL KøHLER



AKTIVITETSPLAN
Gælder for alb medlemmer i perioden 1/11 2005 til 31/10 2006.
Læs f6keRlBEtragtninger samt NYHEDSMAIL for evl. ændringer samt
nye tiltag.
Alle arrangemerter vil biive omtalt udførligt i FiskeRlBEtsagtninger.

Hve. onsdao kl. 19.00 iil 22.lxt : Tophyggelige fluetindings - ,/
klubaftener på Kaftoffvei 2, som kører tra U11 05 til 1iY12 05 samt tra
4/1 lil l5/3 06- Julefrokost den 16,/12 05 sami fo€.safslutning den '17,/3

Alle er velkomne.
Hver toFdaq k1.19.00 til 21.00 : Junioraftener på Kaltoftvej 2. Alle er
velkomne. Se ydedigere INFO under Juniorsiden sa.nt i
FiskeRlBEtragtninger.
18. ianuar 2006; Greidemonstration af Fish and Naturc v, Poul Køhler,
i Flueklubben, ø lGltoftvei 2, kl. 20.00 - 22.00. Alle er velkomne.

8- februar 2lxl6: Filmaften i Flueklubben, på Kaltoftvej 2, kl- 19.00 -
22.00. Alle ervelkomne
{1. februar 2006 : Ordinær generalforsamling , for medlemmer , i
Ribe Mark FoGåmlingshus. Dagen starter med Krejlermarked kl. I -
ca. 13. Sidst på fomiddagen vises Jiskefilm og kl- 14,00 starter
generalforsamlingen. Dagen slutter med amerikansk lotteri og gule
æIIer.
20. tebruar 2006: Ordinær generalforsamling i Gelsåsammen-
slutningen.
21. fubruar 20{t6: Ordinær generalforsamling i Region Ribe Amt.
25- mårts 2006 : Arbeidsdag på Kaltoftvei 2. Sæsonen står nu for
døren, og vi skal have vore pladser giort klar til bn€. Endvidere har vi
altid meget andet i støbeskeen-
Vi håber på et fir* fremmøde og starter kl. 8.30 med kaffe og
rundstykker, Bestyrelsen sørger for forplejning og forventer, at dagen
slutter kl. ca. 15.30 .
l. apdl2006: Sæsonpremiere iGelså, Fladså, Ribe å samt Hjortvad å.
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t- apd Axl6 ; Pemieresamhg kl. 10.00 på Kaltofrrei 2. En lile pause
i fislefbt må il&e væfe at forætg. Derfor byder foæningen der i ar på
gratis kaffe o9 ru*tykker i hygggige omgiræhe.- Der er ltxrliglæd for
at krbe øl og lrand, lbesom dranc€o for €ociaat samvær rned l,Iolige
f|sketfstorier A tube er så godt som 100 %- Skulb du have fanget en
premitrefsk så tag den m€d lil trs{nvt ing. iroralen fåt et skub i den
rigtire rehing, når man ser, d der viitedigt 9t frsk i vandet.
HUSK - nedfaldshavørEder, gedder og stallinger er fredede, mens
laks samt snæbel er totaltd€de. Disse fisk skal skånsomt genuG
sæfies.
9. - 10- - l'1. iuni 2fir6: FISKEKONKURRENCE for RSF medlemmer.
Konkunencen er gratis og starter fredag åfren, med afduf ng søndag
eftemir:ldag.
OvernahirE, i telt på K2, er mulig, ligesom forpleining kan købes
samme.steds.
Se nærmere omtale i fiskeRlBEtregtning€r nr. 03 / 06.
23. iuni ZX,S: Sct. Hans affen ved foreningshuset på Kaltoftrei 2.
Aftenen starGr ld. 19-30 og vi deFr at harc (|et (rtigt hyggpligt i de
dejl(F qngiv€ber mefe'r| Geb å og Flads å- Det nææ samrær i de
speci*e omgiletser gør, at ,mnge fuder wj qd lil os- H synes vi er
deilbt, så alle er velkomne også gcrne med tanilie og veIrE .
Derfor kom og lDg ilr. Skulle \t€iet vær€ dåligt, ryld(er vi bare ird i
la&!L og fodsæfler defi-å - intet kan stoppe RSFS Sct- llansatten.
Der kan købæ slegie pøber sefit øl og vand, Iton ikke også der iten i
år er kaffe og blødt brød. H håber vi ! Endvitere er der grdis pølser
og snobrødsvej lil alle btm. Afrenen forløber med Ml, håltale,
midsqffrEn ise saø diverse fæd€bndssatlge- Samtidil håber vi, at
der *dit er liv i Aages mundhannonika. Denne lyd i en lun
sommeraften er nogei helt sp€ciglt. M glæder o€ lil at se jer, - så
planlæg allercde nu.
20. auqust 2(Xl6: FlueinstuKionskursus på Kaltoftvej 2 kl. 13.30 -
'15.30. After i år trækker vi på vore dygtige instruktører, og indbyder
foreningens medemrner iil et grdb kasteinstruKkmskursus.
GuHkofilefle kastes nærmsst i gfiåms denne dag, så det e. bare om at
være til stede og suge til sig. Alle kan lære et og and€{- Vi håber, at
vejlet blh€r såbdes, at det Hh€r en æn nydelse. Ellers lager vi det,
sorn det ko.nmer- M glæder c tl at se 4lig mange med fluestangen-
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2. sepie.nbor 2006: GEDDEKONKURRENCE. Denne er flyttet i
forhold til 2æ5, og det slqldes udelukkende, at alle enangementer
iklke skulle foregå i fofårEf, Base fot konlcr€nceo ea KåMrd 2, og
stanen går ld. 6.m rred atslutfng H. 16-(x)- Kom og deltag, for
('|arsr tor af tå g€ddeqrei{ støvet af er så absoltn fl $ede- M
glæder 06 til at 8e 4rt8 mange.
31. oktober an6: Sæsonen sltjtler i Ribe SpolGfiekerforenings
vanoe.

ALLE ARRANGEMENTER VIL BLIVE UDFøRLIGT
OMIALT SAMT BERETTET I FISKERIBETRAGTNINGER.
ENDEUGT VIL DER KOI||t,lE OMIALE I' NYHEDSMAIL".
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Arbejdsdag på Kaltoftvej nr.2
den 25. marts 2006

Så s*al vi tildeo i|en- Ateilstøiet Bkal fndes Fern, hanlen€ skæfres Gv-
Vi har mange furskellige opgavef, som vi geme skal harre udfø( så dertur
irdbyder, vi atter eogang, forcnirEens medlemmer til at kommg og give en
hånd med, Opgeve. skorbr det lkke på, for vor lisle €. som sædvanlig
lang. Der er nok åt tage tat på.
M mød€6 kl. 8.æ til kafie og rundsiykker på K2, hvor opoaveme vil blive
rdddt
Forening€n sa|gs. tor tuObinng r€sbn af daqen, og vi ionænbr at slrde
seneEt ld. 16.
M håber, at 8a mange. Del er ikke udeluktende a6eids, vi får fi'a hånden,
vi gl€rnm€r ikfe at hygge os. Samtidlg er det alle fters mllighed for at
lære andrE at ksnde.
Af hensyn lil mad sarnt øvdg planlEgning bedes du tilmelde dO til enten
Henrik, Dan ell€r Børge.
M ses. Bestyrelsen

Fanqstrapporter
Som sædvenlig er der en vis sp€nding forud for sammentælling af
fangsfapportgr Fangstmpporter netop er vigtige for at give en
målestok for, h,ad der skal gør€s rdsætnings- og yngelpladsmæssigt.
I Rbe Særbfiskerfoæriæ har vi altii gå€t måget op i, at
rnedbnmeme lusker €nten et ne x eller sehrfølg3lig efifixt bedre et
a||td fsk.
På rurrærgnde tdspunkt er d€t for fffig at sige nogst konkret om
2005, men de førsie indberetninger 6er lovende trd.
De sene{€ år har vi været oppe på ca. 90% udfy'dte fengstrapporter-
Det er planen, at dette lal skal glfu. Der findes forcninger, hvor man
ikke får et ttyl frsl(eko.t før man har udfuldt sin fangstrapport, og
jægerE får ikke nog€{ nyt iågfiegn, hvb de ikke har udfyHt deres
Tar€Ftrappo,f

tlolser
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s$$$s$s$s$$
Ulovlige net

U nderskrift i ndsamling.
Danmerks Sportsfiskerfo.bund sta ede en underskrifrindsamling mod
.den sto.e svøbe i danske farvandg, nemlig de ulovligt fiskende
gamFdskaber.
I Ribe SporGfFkerfoæning har vi, på ioreningE rs hiemme€ire samt på
NyheGmail, opfordrci til ai ior€flingells medlemmer s&rivef uder.
Sar itigt har vi irdsamlet underskrifter og indsend disse lil forbrrdst-
M har orodaget trefirerdeber tra medlernrner om, at denne
uftbrskrifrirdsamlirg kunne gsæs ø denæ eller hint måde, m€n vi
har valgt al lade fofundet køre indsamlingen, og så opfordre til
undårskrift. Fodcundet har modtEget lidt over 7,000 urderskrifrer. Disse
er afleveret til rde vedkommende, med ønsket om at der abdtt€s
flere økoflomiske mfttler lil fiskerikontrol safi{ å sanktionsmulig-
h6deme mod peEoner, som anvender ulolrlirt fiskende gamt€dskaber,
forøge€.

Formanden



Fluekfub på Kaltoftvq nr.2....
Den såkabte Flueklub har fud ta;t på hver onsdæ aften. Dor sker en
mængdg, @ mest fiskesnak af er*ner art saort hyggel(tt samvær.
Men ind imd|em Hiver der dog burdet n€b frler, lig€som der
aftoldes diverse arangementer. M iorsøg€r lige så slille at tå
strukturgret disse afiener, såbdes at den slor€ interesse for at binde
fluer' listes ird ad bagdøæn '.
Ekspe isen er i hvsrt ltfiæHe lil $ede, så er du nybegynd€r, er der
hiælp at hente-
Men yi samler 8 - 14 rrand hver o sdag i vir €{t€lvåret od er enormt
hyggeligt, og når vi har tåt K2 orde{ lbR varmet op, så rr det rigtigt
dejligt i de små stuer.
Hygg€n er i h4sæd€t, - ]nen &r €r # pb& tl en nete- Så dlr kan
roli(S dukke op.
Vi er der f'å kl, 1 9.00 lil ca- kl. 22.æ, og alb er \relko|nne.

Henrik & Børge
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Den gamle bænk på Poulsens Plads ved Gels å frk i 2005
en kærkommen og tiltrængt ansigtsløftning.
Bænken kan nu holde mange år endnu og indbyder direkte
til en lur i solen.
Andreas Nielsen har her foreviget den i €n smuk sfreg,
hvilket vi siger ham tak for. Samtidig tak til Erik og Henrik
for \ælp ved renoveringen.

Formanden



R€tumeres ved
vorig salresseændring
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Ribe spon flt.rfor.ning
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5760 Rlbc
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HENRIK C, A)GISEN
FASANVÅI 20
6760 RIBE Ribe Mårk
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Koldingvej 5
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