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GODT NYTÅR .....
ønsk€s Ribe Sporfsfiskerforenings medlemmer, lodsejere' samarbejdsparhrere,
best)..relse ln.v. samt disses familier, med tak for året der gik.

Rent fiskemæssigt har året 2006 været at$isk prå grund af vejrligets mærk-
værdighede.. Menjeg tror nu ikke, at sæsonen rent fångstmæssigt har været så
dårlig endda ! Det bliver under alle omstændigheder spældende, at se årets
fangstuapporter. El-fiskeriet efter laks underbyggede i hvert titfælde teorien
om, at restaurering i vandløbene samt udvidelsen afhavøredfiedningen ville
betyde flere havørreder i vore vandløb.
El-fiskeriet viste rigtig mange havøneder, og det bliver spændende at se, når
de ting der er i gang slår hell igennem.
Havø.redene skal jo klare sig selv, hjulpet ved restaureringsarbejder, mens
laksene hjælpes Mde ved avl samt etablering og restaureri[g af rydeolmåder.
Men vi er superoptimister og tror på at det store arbejde, der er i gang vil
bære frust.

Alle ønskes KN/EK & BR lf,K i sæsooen 2007.
Formanden



Generalforsamling
Ribe Sportsfiskerforening albolder ordioær general-

forsamling lørdag den 10. februar 2007 kl. l4q
i Ribe Marks Forsamlingshus, Koldingvej 5' 6760 Ribe

Dagsorden efter lovene

l. Fremlæggelse og vedtagelse afforretningsord€n r-'
2. Yalgaf diÅgent u
3. Formandens beretning (herunderjuniorafd. tteretning)
4. Kassererensberetning
5. Ifldkotlne forslag
6. Valg af besb.Telsesmrdlemmer og suppleanter

På valg er:
Bestyrelsesmedlem Poul Købler (modtager ikke genvalg)
Bestltelsesmedlern Henrik Atselsen (modtager genvalg)
1. suppleant Carsten Kruse Jensen (modtager genvalg)
2. Herluf(Luffe) H. Jenscn (modtager g€rvalg og

anbefales valgt til besb.relsen)
3. Henning V. Jensen (modtager genvalg anbefales til ny

2. suppleant)
4. Valg afny 3. suppleant

7. Eventuelt. Herunder uddeling afpokaler og am. lotteri

BestFelsen
Derefter som sædvanlig gule ærter
Husk medlemskort og dette blad

Ribe Mårks Fo$amlingshus ligger på nordsiden afKoldingvej lige ovefor den
tidligere Arntsgård og har adresse Koldingvej 5, se kort båg på dette blad



Generalforsamling
10. februar 2007 dagens program

Kl. 9.00 - 12.00 Krejlermarked / Køb - salg - bltte
Kl. 11.00 - 13.00 Fiskefilrn
Kl. 14,00 ordinær genelalfo$aoling
Ca- kl. 16.30 Pokalovenækkelse
Ca. kl. 16-50 Amerikansk lotteri
Ca. kl. 17.45 Gule ærter samt hyggeligt sanv€er

Krejlermarked
Så er der atter mulighed for at gørc at godt byse eller en god handel.
Tøm dine gemmer for ovedlødigt grej og kom og fil et bord. Mange
sjove handler indgås denne formiddag, Jo flere vi er, des sjovere bliver
det, og somtidigt bliver der hygget med masser af fiskesnak

Fiskelilm
Hen på fonniddagen bliver der nulighed for li& afstapning i form af
fiskefilm.
Vi har fbrsøgt, at finde de sidste nyo og mest spændende med alt hvad
hjedet kan begære affangster og flot nahrr. Det el berc om, at finde sig
en god plads.

Forplejning
Under hele amngementet vil der være mulighed for at købe ø1, vand,
nmdstykker med smør samt pølser med btød Kafe er gralis.

Gule ærter
Ønsker man gule ærter denne dag, da skal man tilmelde sig til Holger
sedest på dagen kl. 13.30. Kornmer man senere, er det en god ide, at
ringe til ham dagen før og bestille. Brug tlf. m 75421730.



Ribe Sportsfiskerforenings ordinære generalforsamling
lørdag den 10. februar 2007 i Ribe Mark Forsamlingshus

FORMANDSBERETNING

, Bestyrels€sarbejdet
BesoTelsens sammensætning har gennem hele 2006 været uændret. Dette har
betydet en stabilitet og kontiruitet i bådo best]T elses - som udvalgsarbejdet.
Poul er dog nyli6 flyttet til F),n, hvilket betyder, at hm ikke genopstiller her
til generalforsamlingen. Jeg vil, allerede her, sig€ ham tak for et rigtigt godt
samarbejd€ i årene der er gå€L Poul er eo persorL som vi komm€. til at sarne,
men vi skal nok sørgc for al holde forbindelsen ved lige. Hans ajtrøse., sm
Vandplejeudvalgsformad havde vi gående klar i egne rækker, idel det blev
best-medlem Mads ømbjerg som fiemover bestrider denne post.
Bestyrels€4 fungorer godt sammen, og det, at vi inddmger alle suppleanter i
bestfelsesarbejdet, gøf at alle er velinformorede om, hvad der sker, og ha. let
ved at avancere fta en suppleantpost til en b€st).relsespost. Endvidere er det en
fordel, at bestyrelsen er så meget sammen, som tilfældet er, idet det giver et
godt kendskab til hinanden-
Derfor s],nes je8 og$i at Ribe SporlsfiskerforcDirg har er stærft best),ielse !
Vi mvender de elektroriske medier i fuldt omfång. Dette betyd€r, at alle i
bestyr€ls€a er idormeret så godt som sfaks d€r sker noget nlt. Vi behøver
ikke vente til næste best'-Telsesmøde !

Bestyrelsesmøder m.v.
Sideo sidste generalforsamling har der været afholdt 6 bestyrelsgsmøder samt
udvalgsmøder efter behov. I vinterhalvir€t mødes halvdeleo af besgTelsen
hver onsdag i Flueklubben, så dølogen er kraftig til stede-

Medlemstal og økonomi
Ved sæsorafslutdngen havde fube Sportsfiskerforenilg 415 medlemmer.
Dette er en nedgång på ca. 23 medlemmer. Vi har drøftet den mulige årsag,
men kan ikke pege på noget konlret. Dog vil vi arbejde på at få mere omtal€ i
Sportsfiskeren 6arnt hos dennes lokalredaktører. Vi s)nes, at der i udtalt grad
her mangler omtale af foreningen og dens aktiviteter.
På trods af ov€nnævfte nedgmg rtrå jeg med høsJT til økooomien atter en
gang gentage mig s€lv : Det gor ikke sd fiige endda !!



Kontingent 2007
Aile girokort er udsendt, og vi b€sluttede, på trods åf årets resultat, at hæve
kontingentet med en tiåt Me blot for at venne foreningens m€dlemmer til
ai alt stiger. Reeh er der tale om eo rcdsættelse, da forbundskontingeflt,
øvrig€ kontingenter sarnt generelte prisstignioger på konhaktet sarnt på andre
varer og ydelser villo have betydet en stigning på omkdng kr. 30,- til kr. 50,-.
På grund af den positive økonomiske situation lagde vi n@vnte niv€au.

Gæstekort
I 2006 solgte vi I 4 stk. gEstekorl Det er fint, for på deme måde dækker vi et
behov blandt vore medlemmer. funinget har ikke noget økonomisk aspek
og fort!ætter i 2007 til uændret pris.

FiskeRlBDtragtniDger
I 2006 har vi uds€ndt 3 numre afvort foreningsblad. Bladene har alle værct
foldigg og vi synes selv at der €r tåle om ot både oplysende og samtidigt
læseværdigl blad. Vi modtager ingen r€aktioner på bladet, - det vil vi egentligt
geme have ! Både ris og ros samt måske nye ideer.
krdlæg til vort blad er eftertragtede i redaktionen, så fat endelig pennen eller
tastaturet Vi modtager med glæ.de. Indlæg lia fo$kellige medlemmer om alt
mellen himmel ogjord vil vae med til at gøre fiskeRlBEtragtringer mere
nuanceret og dermed ondnu mere læseværdigt-
I hvert blad kan I glædes over shegtegoinger lia vort liskevand. Det er
aLlu€lle billeder, og det Andreas Ni€ls€n, som strør disse små mirakler ud på
bladds sider. Det skai han have stor TAK fur-

RSF s hjemmeside www.ribesportsfisker.dk
Foreningens daglige ansigt ud ad til I Så enkelt er det. Uholigt mange
mennesker er dagligt inde på siden, for at se om der er sket ooget nJ4 eller for
at se hvordan fiskeriet og falgsteme er for tiden.
Gem il*e din fisk ! Send besked til veebnaster dn en evt. fangs! og han
sætter dette på hjemmesiden. Hvem ved - måske betyd€r det et n}t medlem i
løbet af sæsonen eller næste fu.
I 2006 havde vi ca. 39.000 besøgend€ på RSF s hjemmeside !



RSF s Nyhedsmail
Lynhurtig information til de medl€mmer, som er tilsluttet d€nne
ordning. Iagen går dog glip afinformationer, hvis man ikke er tilsluttet.
Alt kommer i fiskeRlBEhagtningerr men mar 1år det hurtigere via
nyhcdsmail. Nu har vi elektronikken, og så skal vi også benltte os afde
muligheder dette giver. P.t. er der lidt over 100 medlemmer lilsluttet
ordningen.

Fiskerikontrol
Iroreningens 5 kontrollører har atter i år været fliftige- På ds af den
nedbørsfattige og m€get varme sommer har man på 20 kontroltue konhollerot
omkring 49 fiskere. Alle havde korteno i otden. Sådan skal det også være
Husk altid dit medlemskort samt statsfisketesn.

Juniorarbejdet
Carsæn foreningenr juniorleder og Per fra besErelsen har udført €t stort
arbejde for foreningens juniorer i årets løb. Men det er en varskelig opgave,
p.g.a. de mange altemative tilbud samfundet byder, samt at foreningens
juniorer bor meget spredt I2006 havde forcningcn 20 jnniorer, hvorafde 9 er
bosiddende i Ribeområdet. Det betyder, al tilslutningen til vinter€ns
aktivileter er meget begrænsede. Dette får vi dog fimdet en løsning på hunigst
muligt.
I løbet af sæsonen samt ved vore konkurrencer er foredingens jrmiorer meget
sldive, hvilket er glædeligt.
Kampen for at tiltrække juniorer og lave juniorarbejde slækkes dog ikke, -
tværtimod.

Kaltoftvej 2 - Arbejde ved åerne
Et kæmpe arbejdsområde, som specielt ved høj vandstand, kan være
vanskeligt at overskue. I mang€ tilfælde er det førs! når vandet falder, at vi
kan se, hvad der hænger sig mest på. Men vi syntes selv, at vi hår et rimeligt
overblik over vore broer, skilte og overgange. Vi v€d godt, hvad der skal
laves. I øjebliklet rctrover€s / udskiftes foreningens skilte, og vi håbeq at
dette arb€jde er korffnet et godt stykke længere inden sæsoDstarten. Mange
skilte er totalt forvitrede, hvorfor helt nyo skilt€ opsættes.
Ligeledes bestræber vi os på, fortsat at gøre foreningens pladser så
indbydende som muligt samt ikke at {ieme det nostalgiske præg f.a disse. Vi



forsøger, al væme om og beskytte de gåmle skab€. skilE og bænke' som står

på plfoseme. Der or noget speciolt ved disse gamlo ting

irlåge villige hader er dog et stort plus, hvorfor vi afholder arbejdsdagene

Kontraktarbejdet
Osså i år er der ko;Faltor, aler skal fomyes. og dette arbejde er allenede i tuld

Åe. Som altid forsøeer vi sl opoå lontrakler af så lang varighed som mulig!

i4eiet eemo ud over 5 år. lnteressen, blandt lods€jere for det storc a ejde,

d"|.'udfL.s i asystemet er stor, og vi forsøger i ridest mulig omfang at

ori€otore om dette både i fiskeRlBEtrågtninger og ø hjemmesiden'

Vandpleje
Ordet ianopleje dækker jo et $ormt spektrum, hvorfor jeg vil forsøge at

begrænse mig iil nogte væsenttige områder, som har hafl speciel inæresse for

RiL SportsfiskerforeniDg, i året der er gå€t, og fortsat vil have vor

bevågenhed, i årene der konmer :
Fo;ftlingsplanerne for snæbel og laks : Den spænende ret i Ribe Vesterå
blev eDdeligt opkøbt af Skov - og Nattrsty.elsen, ligBom de. blev indgået
affale om opkøb og lukning afden gsmle turbin€ ved Ribe Stamp€mølle. Ho!
etableres en stor faunapåssage, således opS,angen er siket forbi fube by. Fole
Dambrug bl€v ændret til et modeldambrug, som reelt ikke bruger vand fra
åen. Det, der her resterer, er $ernelse af det gamle sod samt tilbag€lægning 8f
Fladså til et sydligere foiløb. Ved Gelsho Dambrug forventer vL at der sker
noget i 2007, for det er yderst påkrævet, hvis der skal drages nj,tto af de
mange resraureringsprojekte-r, d€r allercde er udført i Gelså. Endvidere
arbejdes der på løsning af opstemningsproblemerne ved El.værket i Cram by
samt ved Kåstrup EDgyandingsanlæg.
I Hjortvad å forventer vi, at arbejdet med at mindske faldene ved de gamle
n€dlagte sg/rt udføres i ind€værende fu. Projekteme har været i hørir& og der
er tale om rigtig matrge m3 grus, der vil blive tilført åen. Fra Kalvslud Bro til
Hølt€t bæk er d€r på 3 eksisterende stryg alene tale om ca- 900 m3
grusmaterialer. Her ud ov€r skal faldet ligel€des udlipes ved 8 gamte
tidlig€re st Tt opshøms Kalvsluod Bro. Der vil blive etablerct marig€, mange
o2 grdeareal til gavo for sp€cielt havøneder og laks.
El.fiskeri efter de oprindelige Ribe laks foregår jo ornkring l. december og
giver støne og større nængde oprhdelige laks i fofiold til de tidliSere udsatte
stammer, så det går i den rigtige retning, selv om der er lang vej endnu. Den
oprindelige lakseyngel som vi modtager fta Danmarks Center for Vildlaks,
udsrettes i så godt som helg åsystemet.



Al el-fiskeri og udsætning foregår i Samarbejdsudvalgs regi, med deltagelse
af de tilsluttede forening€r. 12006 blev der udsat ca. 36.000 stk I års )agel
og ca. 55.000 stk. % års yngel.
Meget sker efterhånden, men endau mere vil komme til at ske. Dog må vi ind
imellem væbne os med tålmodighed, hvilket som oftest er sv@rt, I dette
tilfælde menerjeg dog, at resultateme er væ{d at vent€ på
Ertrdlirgspl.nen for Ribe å system€t : hte a$€jde, som prim&rt omfatter
alle de små og mindre gidevandl,øb, tigger ved SarEarbejdsudvalget for Rib€
Å systemet. Her er det Tom Donbæk, dor som miljøkoordinator står i spidsen
for Restaur€ringsudvalgoq og udfører et k@mpe stykke arbejde. For€ningeme
øst pe tagea sig primært af rydevandløberc øst for lrole og Gelsbro, mens
Ribe Sportsfiskerforenfug tager sig af Hjortvad å. I vort eget regi dæl&er vi,
indtil videre, alle små S/devandløb fia oppe nord for Rødding til Kalvslund
Bro. Ca.20 medlemmet er itrvolvetet i dette åxbejde, der går ud på at
besigtige en given shækning | - 2 Eange om året og derefter udarbejde en
råpport over de konstatrer€-de forfiold- Herefter er det op til vandplejeudvalget i
RSF, i sararåd med myndigbeder m.v., at ffi trøst diverse problemstillinger. I
2006 fik vi bl.a. Semet er garnmel rørføring samt r€tableret et
keaturvandingssted. Dociderede kildeindgreb, hvor sandvandring blev
mindsket og muligheder for opgang sikret. Metr sådanne opgaver kræver
MANPOWE\ og derfor vil jeg gome opfordre til, at man tilmelder sig, når
der indkaldes til udførelso af restaureringsopgaver. Vi kan næsten ikke blive
for mange.

Sammenlægning af kommuner og nedlæggelse afamterne
Ovenstående har værct et afde telt store enmer i press€n i det foryangDe å(,
og det har det også været for Sportsfiskerforeningeme. Nye storkonunutrer og
nye regioner, - hvordan ville man tåckle miliøet? Ville dette blive
nedprioriteret eller ville diveme projekter blive sat på vågeblus? Vi €r stadig
væk spændfp på resultat€t, Heldigvis har vi et yderst kompetetrt forbund, som
har et øje pÅ næsteD hver finger, hvilket vi i for€nitgeme nyder godt af, Miljø
orjo lig med penge. Skal mar udføre miljøopgaver, da koster det. Kån man
skubbe disso u4 da kan man bruge pongene til noget andet. Det er her,
forbundet og foreningeme skal agere vagthunde.

Danmarks Sportsfi skerforbund
Jeg har omtalt forbundet flere steder i denne beretning, og vil blot tilføje, at
det altid er en fomøjelse at rctte henvendelse dertil. Altid modtager man et
kompetent svar d et €vt. spørgsmå]. Altid er malr på forkåIlt med eo given

IO



udvikling elter en ny lovgivning. Det e. dejtigl altid at have Fodundet i
bagbånden.
I marts mråned var Fo.bundskongross€n tlerånmet. Detne forcgik på
Vingstedc€ntet, og vi var to persoaer fia besbaels€n, som deltog. Et af de
største punlder drejed€ sig om nedlæggelse af regioneme eller ej. Resultatet
blev, at regioner skulle nedlægges. Alt i alt en god kongres, hvor masser af
ting blev berørt og rnange kontall€r knyttet.

Region Ribe Amt
Navrct €r nu en saga blot. Efter alholdelse afekstraordinær goftIalfolsamling
blev det besluttet, at de penge, der stod i regionen, skulle fordeles til med-
lemsforeningeme i forhold til m€dlemstdl i 2005. Så vax det op til fore-
ningeme, hvad de ville bruge pengene til. Efter drøftolse i RSF'S bestyrelso
blev det besluttet at øremærte peryene til juniorå$ejdet.

Gelsåsammenslutningen
Ved genemlforsåmlingen i 2006 blev d€r valgt ny fo|månd. Det blev Pet€r
Petprsen, G.am, med hvem vi har d€t bedste samarbejde. Undertegnede blov
næstformand, mens Henrik fra RSF'S bestyrelse blev suppleant. Kasserer
l(.B.Heislund afgik ved døden, og atter en gang stod vi og maaglede en
kassercr. Ny kasserer blev l. $ppl€ant Finn tldåhl fia Vojetrs- Endeligt skete
der det at et bestyrels€srredlem t ak sig ud afbestlrelsen. Her€fter var Henrik
best,'relsesmedlem,
Bt lidt turbulent tu rent besbaelsesmæssigt, men det kan ingen jo borge for.
Samarbejdet er i top, og i årets løb frk vi revider€t og modemiseret
Celsåsanm€Dslutningons vedtægte1, således disse svarer til den nye kontlak
med Fiskedforeningen for cel$å-

Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet
SamarbejdsudvalgEt varotaget miljø - og vandplejeforhold i Ribe å systemet,
som tidligere omtalt, Bestlrelsen bestir af de tilsluttede foredingers formænd,
en kasserer og en sekretær samt perconer tnrktet ind ad hoc til løsning af
specifikke opgaver. Der ligger trmnge opgaver i dette udval& bl.a- el-fisk€ri
eft€r laks, udsætning af lakseyngel saEtt miljø - og wndplejeopæver af
ennver art.
I løbet af året er Samarbejdsaftalen samt den tilbørende llandlingsplan blevet
revideret, således at disse ltu passer til detr ny€ struktur.
Saaaxbejdet foregfu på tuærs af foreningeme og omfatter hele fube å
sy$emct.

l l



Arrangementer i 2006
Atter et ån lned mange arrangementet, hvor medlemstilslutningen håI været
god. Det s€neste tiltag : Sesonafsl tnihgen den .l.l. okoå?/, var €n succes og
gentages i 2007. Nye iiltag vil blive taget i løb€t af fuet, og allerede nu er
RSF s Julemarked en realitet den 1 . december.
For€ningeos årrång€menter har alle været omtalt samt refererct i
fiskeRlBEftagtnirge. i årets tøb.
Alle vore anangementer ha. til fonnål at samle forer ngens medlemmer
oDktiDg fælles interesser og på del måde skabe et godt socialt miljø i
forenirgen. Jcg synes, at vi er rigtig godt på rej.

Sæsonen 2006
Vejrmæssigt et noget underligt tu. Små nedbørsmængder vinter / forår, så lidt
regn omking Sct. I{ans, demæst 6 - 8 ugers tropesommer uden en dråbe regn,
hvorefter r€gnen endeligt viste sig.
Men det var så i voldsomme mængd,er, og dette har reelt varet ved siden,
k€en b€løver at være i tvivl om, at de medlemmer, som har kendt deres
besøgstid ved åerne, har lået fisk. Måske rigtig mange af slagsen. Derfor
venter vi spændt på resultatet af årcts fangstrapport for foreningen.
El-fiskeriet efter laks viste masser af havørreder i alle størreis€. i vore
vandløb. Defte €r glædeligt og vi iror stadig på, at det store arbejde, der
foregar, vil bære fiugl i form af sunde og rcproducerende bestande af de
fiskeafier, som vort å system nu engang tummer.
Derfor vil det også frem over være attaktftt at være me.dlem af Ribe
Sportsfiskerforening.

Afslutning
En sto. tak for godt samarbejde i 2006 skal lydo til alle, som Ribe
Sporfsfiskerforening har haft kodålt med i årets løb. Jeg håber, at dette må
fortsæfte i 2007 og årene frernover-
Tak til RSF'S bestlrelse, kontrolløer, el-fiske - og udsætnirgsfolk samt alle
vore l\iælpere for et godt og særdeles positirt samarbejde.
Endelig en stor tak til foreningens trofaste medlemmer, lodsejere samt
spon)orer. som forlsal bakker op omlring om foreniflgeD.
Jeg håber, at dette må fortsætte, satrrt at den ånd og ildhq som er til stede, må
bibeholdes og udvikles endnu rnere.

KNÆK&BR.l[,Ki2OO7
Børge Riis ( Fomand )
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Resultatopgørelse
for perioden L nov. 2005 - 31. okt.2006

200t06 200ru05

Kontingentindtægter 474.360 496
Øvriae indtæqte( 26.875 26
Indtægter i alt

Leje af fiskevand
Kontingentudgifter
Medlensudgifter
Drift Kaltoftvej 2

501.235 522

-237.321 -231
-132.139 -127
-35.946 -30

3.943 0
Øwise driftsomkostnlrger -45.770 -71
Udeifter i alt -447.233 -459

Resultat før afskrivning og renter 54.002 63

Afskrivninger 0 0
Resultat før renter 54.002 63

Benteindfæeter 9.008 l0
Arets resultat 63.0{0 73
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Ballance pr 31. oktober 2006
Aktiver

2005to6 200/105
(t.kr.)

Materielle anlæqsaKiver

lnventar RSF
Anlægsaktiver i alt

Tilqodehavender

Forudbetalt leje af fiskevand
Periodegrænseposter

Likvide midler

nasse
Penoeinstitutter 605.936 532
Omsætninqsaktiver i alt 695.944 644

ÅKiver i alt 667.724 @

Passiver

0
0

0
0

60.000 66
't.780 4

61.780 70

Esenkapital

Egenkapital primo 286.389 513
Arets resultat 63.010 73
Egenkepitål i alt

Kortfristede qældsfomliqtelser

Skyldige omkostninger
Gældsforpligtelser i alt

Passiver i alt

649.399 586

14325 18
18.325 18

667.724 604
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Indkomne forslag
Forslag fra besE relsen
Foranlediget af den d.årlige lysdiskermoral det er, at smide en farget flslq af
d€n €ne eller anden art på mark€n €ll€r andet steds ved foreningens vand€,
foroslås følgende :

Vedtægtsændring :

$ 3 stk J foreslås tilføjet følgende tekst :
Alle fangede fisk, der ikke hjemtager, skål straks efter fangsten
skånsomt genudsættes, så vidt muligl i leyende tilstand.

Arets pokalvinderfisk
Atter i år må vi sige, al vi er overb€viste om, at der er blevet fanget marlge og
stor€ fisk i foreningens va[de, men som sædvantigt glemmer mange at
tilm€lde diss€ tit årspoftaleme.
Det er ikke tilstuækkeligg at eo fisk kommer på hjemmesiden, - den skal
tilmeldes til detr p.ågældende pokå|, v€d den percm fia bestyrels€n, som står
for dette.
Ud over hæderer! ved åt være pokalvinder indenfor etr speciel kategori, da
følger der også en eller anden præ$ie med.
Hvorom alt er, så har vi følgende tilrneldte fisk for året 2006. Det er ikke
siklert, at der er tale om de størst fangede fish men det er de fisk, der er
tilmeldt pokalkonkunencen :
Stønte tilmeldte hayørr€d: Poul Køhler - 72 crn. 4, kg. Ejortvad å
Størite tilmeldte bækørred: Børge Rlfu - 47 cm. 1,1 kg. Ejortved å
Største tllmeldte gedde: Tommy Andercen - 70 cln.3,0 kg, A{tk
Saørste tilmcldtc juniorfislc Krirtlon Ardenetr - tude f$rget pi

A-stk 72 cm.25 kg.
Æle pokalnodtagere ønskes slod tillykke samt KNÆK & BRÆK i
sæsonen 2007.
Ilusk at tilnelde dine fisk til pokalkonkurrencen i 2002,
Tilmeldtug skal ske til Pokaludvalget Pokatudvatget



Gartner Mathiesens Mindepokal 2006

I 1991, ved foreningens 50 år' jubilæum. modt g Ribe Spon:fisLerforening
en pokal, fra gadner Poul Mathiesen, til rninde om faderen nu afdøde Gartner
Mathiesen, €t på ålle måder højt estimgret medlem afforeningen.
Poul Mathiesen og foreningcns besbaelse besluttede, at pokalen hvert åI blev
uddelt til et A - eller B - medlem, som i løbet afsæsoden havde ftemstået som
et lysende eksempel for andrg og dermed i kraft af sin optrcden, initiativ,
iderigdom eller ligoende havde gjon sig forUent til en virfretig påskønnelse.

Personen, som i år tildeles Gartner Mathiesens Mindepokal, har på alle måder
opryHt ovenstå€nde kiterier. Nobel i sin fremtræden, altid med et lunt smil
og gpdt humør, altid særdeles villig til at dele ud afsin store og ku$tfærdige
kunnen, hvilket ikke mindst foreningens nye fluebindere nyder godt af, eltid
klar m€d nye ideer altid klar til at udføre specielle opgaver, - aldrig siger han
nej.
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Der er altid total opbalnring fia deone perso4 som med sin gtor€ kunstneriske
fo.sfåelse, gang på gary har frydet både bladudvalget, foi€nidgens medlem-
mer såmt a[dr€ med sin fantastiske "sheg" i fiskeRlBEtragtninger.
At personen så ydermere er etr sæadeles dygtig og inspirerende fluebinder
samt fluefisker, gør ikLe tildeling€n af Gartner Malhiesons Mindepokal
mindre fortjent.

Ingen kan vist længere være i tvivl om, hvem modtågeren af Gartner
Mathiesens Mindepokal 2006 er ! Ribe Sportsfiskerforenings best5nelse var i
hvert tilfælde ikke i tvivl.

Navnet på pe$oneDqi A IDIIEAS NIELSEN. Ribe.

Bestyrelsen

Mange års frustrationer er slut....
Igennem aango fu har d"n sptEfie,tde rcl iRibe Vesterå !@ret en tom i øjet
på diverse bestyrclser og medlem$er i Ribe Sportsfiskerforoning, - men nu er
den borte, Helt borte...........
Mange års kamp, for at komme denoe r€t til livs, på den ene eller andetr Dåde,
er liletrdebragt.

Der er stor grud til d l)*øske alle iDvolvercde parter, og blandt dern serjeg
også Ribe Sportsfislerforening sant åsystemets øvrige foreninger. MeD den
store vinder or vandrcfiskene, d€i snatt ikke længero b€høver at frygte et
spærrende rodskab eller andet, som kan bremse deres færd oD forbi Ribe Bv
og videre op i åsystemet. I hven dlfolde ikte af lovlig an. Jåg syne, dog ar
det retfærdigvis skal siges , at ejercn af den spærrende ret, i Ribe Vestefi, i]NJ'e
bar prallisoret denne siden før 1992-

Men nu er den tnrte' og derfor
TTLLYKKE......TILLYKKE...-TTLLYKKL
Aftalen oo opkøbet afdsn slxEnende rct tttÅf,,r iktuff den L jånuar 2002.
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Sarntidigt kan man læse i dagspressen, at der er indgå€t aftale aigående
opstemningsrettighedeme ved Stainpemøller i Ribe By (i daglig tale kaldt
Turbinen). Også her er d€t Skov og Natu$t r€lsen, som ved hjælp afstats - og
BU midler er opkøber. Man lukker for den gamle el-tu$ine, og etabl€r€r er
stor åunapassage på stedet således at der så er Ai passage op folbi Ribe By.

Endelig bør vijo nok s€nde snæblen en særdeles venlig tanke, for uden denne
unikke laksehsk i Ribe å systemet tror jeg ikke, vi havde haft nogen gund til
at lykønske hioanden. I hvert tilfælde ikl@ på nuværende tidspunk.

Som vi tidligere har skrcvet, så ta'r tingene nu etrgang den tid ting ta r. Men
trår så tiden er gået, - så sker der roget, og Cglggl3gljg

Formånden

Dansk lovgivning i modvind
Eu-kornmissioneN utilfiedshed, med den måde hvorpå Danmark har
implementeret Habitatdirekivets bestemmelser i dansk lovgivning har
betyde! at Danmark har modtaget etr såkaldt åbningsskrivelse fta
kommissionen. El åbaidgsskivelse er et forstadie til en el-t. eftefølgende sag
ved EU domstolen.
Kommissionen er stærk kritisk overfor der mangelfulde daask€ lovgivning
p.å området.
Dalsk lovgivning bruger alt for mange uforpligtende formuledoger som" døl

Efter kommissiooens opfattels€ skal der stå" p/rgl tr7 ".
Kritikkeo omfåttei 1l love på rniljøomdde! og medfører lru, at samtlige I I
love skal skrives, så de lever op til direktivets best€mmelser.
Det er da ist det, man kan kulde lidt pinligt- Møn forsøgeL at slirye så hittigt

Formanden

$$$sss$ss
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En forunderlig naturoplevelse midt i
Ribe by.....

Her i sornrner kom jeg over broen, som krydser Midtmøllestrømmen. midt i
Ribe by.
Der var lawåndet, og et foruoderligt slr oødte mig. Midt ude i strømmea , i
gnrstrankeme svøltnede nogle store åtelignonde dyr rundt. De tige som
legede og rodedg i gruset.
Jeg tænlde &rs! at der var tale oln det, vi kÅlder "nirøjoe", men s.å gik det op
for mi& at det var havLanpretter Aå grund af størrelse{. De Lar op til I mctei
range.
Je-g sod i lang tid og betragtede scone.iet og tænke, at nu havde jeg boet i
Ribe i over 50 år og al&ig set noget lignende - erdsige haft øje for noget
sådant.
Codt nokjagrede vi _ 

niøjoe" i drengedagene. mon d€ store ba!lampreners leg
når Jeg aklrrg overværet.
Det var eo hel speci€l oplevelse.
Så det kan kun anbefales, til næste sornmer, at matr tager en tur til Ribe, for at
se de store 

-havlåmpretter 
på grdeleg , Det foregår sidst i juoi - først i juli

aftæ{gigt af v&rdt€dp€f,atlren-

Jeg var nysgerrig og fandt efterfølgende på Skov - og Natuftgrelson!
hjedm€3ide :
Larnpr€tteme er ikke fisk, men tilhører rundmunde. For hundredvis af
millioner_år sidon $andsede udviklingen for larnpreiten, mens udvikliogen
lorlsåtte tor andre i gruppeh, - de bler til fisk og fil skelel Lampretten -har
intet sk€le! men kun brusk der holder såmmen ø den, så den ik*jbliver helr
leddeløs. Lampretteo lever af ådsler og aI fislq som den med sin special_
rDclretlecle mund kån suge sig ubebjælpelig frst på,
l,ampretter har il*e som laksefist en hukommetse aq hvor de s€lv blev lbdt -men kan ændsytligvis lugte yngre individer, som tilbringer de første 3 _ tår
af deres liv nedgravø i åens bund. Her lever ungeme af utg". og o.gisk
materiale. I qmfr€ttemer der når fi€m til grdepladseme, t at i*! 

"p!"t Ideres g/deyardring og deres imnun:forsvar er kmftigt svækket. f; bliv;r
tugrebet af svamp og madge blirer blfude. Efter pdningen dør de I metEr
tånge navlampretter.
kmpretter S/dea i gruber, de selv Iaver, ved at flyfte sten for steo, meal deaes
mrrnd.
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Hannen når følst frem til gnrbe& og når hunnen allkommer starter forspillet.
De fltlter nogle sten sammen, hvorefter ha rcn lader sin mund køI€ op ad

rygg€n på hunnen. Til sidst suger den sig fast og holder hende, mens de gyder
æg og sæd i vandet. De beliugtede æg bliver fanget af grubens bagvæg hvori
de små æg udvikler sig til lawer. Lampretteme ryder Llln hvis der er strøm i
va[de! - måske ligesom laksefiskene for at sike sig, at d€r kommer ilt til
æggene uader deres udvikling.

Midtmøllestrømmen, i Ribe, er pefekt til lamprett€mes rydning. Der er
masser af grus, der er lawandet om sommerelr, hvilket gør, al vandtempe-
raturen er passende der er el1 relativ kaftig strøm. Dog tlor jeg, at havlam-
pretten også når opstrøms nrølleme i Ribe, men det er blot min egen teori.

Fonnanden

RSF caps - logoer - klæbemærkater
På gelenlfo$amlingen kan ovennæwte foreningsgenstande erhverves til
rene kostpriser.
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Sporene krydses..........
På Ribe Sportsfiskerlorenings første best,'relsesmøde, den 19. februar l94l
blev Portør
H. P. Rasmusseo, Ribe, valgt som for€ningens fø.ste formånd.
Der var dengang mange ting der skull€ gøres i en helt ny forenil& - dct hele
foregik i lrrigstidea og ting som vi, i dag, opfatt€r som mindre problematiske,
rnå dengatrg have fultes enonnt store og besiærlige- Men der var også uholigt
store udfor&ingpr afnæstefl €ohv€a aIL
På fod! af alle startvanskelighed€r var foreningen nu en æalitot.
Ribe Sportsfiskerforenings første formand Portør H. P. Rasmusseo meddolte
den 8. januar 1944, på et besgrcls€smøde, at han ikke længere ønskede at
fortsætte som formånd.
Mange år er gået fra denne dag. Rigtigt mange. Helt nøjagtigt 62 af slagsen ! ! !
I den forgaagne tid havde foreningen haft mange formænd, og vi er nu helt
fiemrle ved perioden, hvor foredtrgs4s ouværBnde fomand sidder ved roret :
En dag ligger der en besked på Ein ælefonsv&er, om atjeg skal ringe ti.l en
pe6on på et nurnmer, der for mig lignede et køb€ohavnemummea. For god
ordens skyld checkedejeg foreningens medlemsliste, men nej - vedkoorm€nde
var ikke medlem afRibe Spo.tsfiskerfor€nin&
Jeg ringede til det opbste trummei, og stor vår min forundring ( min glæde
var endtru støne ) ved at erfarc at lælsonen præsenterede sig som Erik
Råsmuss€n, yDgst€ søtr afH. P. R smusse[
Jeg bl€v spurg! om jeg vidste hvom H. P. Rasmussen var. Det giorde jeg i
hve.t tilfælde, for at dykke ned i gamle annaler, havde altid lige været nig. Så
jeg håvde fuld styr på, hvorledes Ribo Sportsfiskerforeniog var bleveit on
realiæt.
Vi fik en lang snak den dag, og Erik Rasmussen tilbød Ribe
Sportsfiskerforening at overtage sin få.s gamle fiskestang og hju! garnle
håndbuadne fluer semt et eksemplar afdeo, af U. f_ Rasmussen, udgivni bog
: [n0gs aaen m€d ketsjer og statg.
Det E/dt€s jeg var et meget flot og ædelt tilbud og takede selvfølgelig ja på
forcniDgens yegD€.
Dagen oprandt hvq vi skulle rnød€s, og efter en god snak modtog jeg på
foreningens vegne, de fømævtt€ gamle klenodier samt nogle dejligj gamle
billoder af foreningens første fo(matrd med nogle imponerende falgster af
havøred os låks.
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Jeg vil gerne, på foreningens yegrre, takke Erik Rasmussen fordi
hsn betænlde sin fårs garde forenin& Ribe Sportsliskerforening

med de unikke ting Vi er meget taknemnelige.

Sådanne gmle Henod;er er med til at give en forening identict, de fortæller
nog€t om fortiden og vil hele liden være en form for inspiration for fremtiden.
Derfor er det også bestyrelsens h€DsiEl, ai ni hvet en sikker monbe, hvor de
garnle ting kan anbringes og udstilles i sæsone0. Montren skal selvfølgelig
placeres på K2, så alle kan hav€ glæde af at betrågte fiskegej anno 1930 -
I 940, samt se hvilke fluer man allerede denggng kunne kreere.

Vi håber selvfølgelig, at andre vil betænke Ribe Sportsfiskerforening med
lignende gammelt fi skegrej.

Endnu engång stor tak til Erik Rasmussen.

Fonnandetl
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Foreningens fiskehytte
Du kan stadig nå ai leje foreningoos fiskeh)4le på Kaltoftvej 2, m€n huset e.
meget optaget så kotrtåh Dån Zoega i rigtig god tid.
Huset ligger i naturskønne omgivels€r bogstaveligt talt kun et fluekast frs
G€ls å - og km et srfl(ast fra Flads å.
Det er ikke vild luksus, men det er billigt, godt beliggende såmt i pæn stånd.
Kort og godt sa er det et godt udgangspunkt for en koncentreret fiske\reeke[d
eller en dejlig fiskeferie.

Huset indeholder:
1. Soisestue m€d brændeo\n
2. Opholdsstue med brændeovn.
3. Køkken med komfur, køleskab såmt alt nødvendigt.
4. Soveværelse/stue med 3 sovepladser.
5. Toilet med håndvålk og bruser sarnt el-varme,
6. Ertre med fryser til fangsteme.
7. Værelse på l. sal ne-d soveplads til2 persmer.
8. Bryggers,
9. Flere sovepladser i stue sarnt evt. på loft
10. Madrasser, hovedpudor og dyner.
I I . cod teltplads 08 båtplads i baghaven.
12. Havemøbler, grill m.v.

Man medbringer selv daglige fomødenhedcr samt s€ngelimed.

Priser for 2007:
I ovematning k. 290,- incl. el. og træ,
2.ovematninger kr. 520,. iacl. el. og r.æ.
3 ovematDinger lir. 730,- itrcl, el. og t æ.
4ovematdnger b. 950,- incl. el. og træ.
5 ovematninger h:. 1.160,- incl. el. og træ.
67 ovemalninger kr. 1.300,- incl. el. ogtæ.

Hvis du ønsker al leje huset skal du kontake D.n Zoega på t|f.
29457965.
Skynd dig - for der er rift om udlejningen. Jo før du booker, des bedre.
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En inspirerende aften i Flueklubben.....
Onsdag den 10. januff havde forening@ insauldøreme Iftislian Kjær og
Rasmus Bohnensåch på besøg i Flueklubben. De undewiste i binding af
moderne rørfluer. Dvs- anverdelse af nye metoder og altemative materialer.
13 mand sa6t 2 instruktører vå. samlet detne aften pa I(2, og j% børte kutr
uddelt begejstring fi:a de deltagende. Der blev keeret rørfluer, så d€t var en
lys! og som €n sagde efter kurset : Nfu man tager herfta effor sådan en afte!,
så er man frldt med ny inspiratioa og ekstra lyst til at sætte sig hjem til
fluestikket.
Dejlig! at vi kan trælj.e på disse to gutte.. Ikke nok med, at de er hamrcnde
dygtige fluebindere, de er også utrolig dygtige til at fange deltagemes
futer€sse og saetitig inspirere disse.
En dejlig aften og der skal tyde en stor TAK til Kristian og R smus for deæs
indsats.
Blot kan dot undre €n som formald, at der ikke dukler endnu flere op til et
sådant anatrgsient !
Det erjo GRATIS !! Alle andre steder skal man betale for d€ltagelse i diverse
kurser, men i Ribe Sportsfiskerforøing har vi den politilg at utrdervisning et
gmtis. Man harjo boråh sit kontingent.
Men okay, det erjo op til den e*elte at p.ioritere sin tid. Dog skal siges, ar
liggor vi på 12 - 15 deltagere, s.å er d€. også undffvisningstid til den €nkelte.
Bedre kal det vel ikke være.
Men en SUPER aft€n p.å K2, som vi geme genlager senere.

Fomranden.

Hjemmesidekonkurrencen 2006......
Husk, at blåndt Cllq fisk tihreldt Ribe Sportsfiskerfor€nings hjemmeside i
sæsonen 2006 trækkes der, ved Generalforsamlingen den 10. februar 2007,
lod om 2 stk. gavekort a h. 500.- til FISH & NATUR€.
Det gælder om, at fli sine fangster tilrneldt hjemmesiden samt at komlne til
årets generalforsamling.
Hvis en ånger ikke er til stede ved generalforsanlingen og håtrs fisk
uddl@s, da glider detr ud og d€f, træk*es en ry !
I)vs. mrn skd rrcrsotrlist væIe til st4dc v€d {ener.rlforgsnllpsel. for at
qøre sis håb om ep åfdisse lodhæLdtrssprlæmier.

25



Vedtægter for Ribe
Sportsfiskerforening

S L Foronlngens navn
Foreningens navn er "RIBE SPoRTSFISKERFORENING"
Foreningens hjemsted er Ribe.

S 2. Fo|anlngerc formå|.
Forening€ns furmål er et varetage medlemmemea interesse i at
fremskaffe tiskevand, sikre medlemmemes adgang til disse samt at
ophjælpe fiskebestanden i de ejede/lejede fiskevande.

S 3. Fo6nlngens mgdl€mmer.
A Alle kan søge optagelse iforeningen, lkke danske statsborgere

€r dog ikke valgbare til bestyrelsen og kan ikke opnå A-
medlems status.
Ansøgning om medlemskab 6kal ske til foreningens kasserer.
Ret til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst
m€dlemskort. På Ribe å, Gels å samt Flads å stykket fi'a
Haneby bro til Sammenløbet mellem Gels å og Flads å dog
kun A-medlemskort (de 350 anciennitetsmæssigt ældste
medlemmer)
M€dlemskortet giver kun ret til fiskeri med ån stang ad gangen-
tvledlemskortet giver ret til at kontrollere andre.
Enhver fisker er ved åen forpligtet til at udvise god og sportslig
oDførsel.

G. Ethvelt medlem kan af bætyrelsen udelukkes af foreningen
med omgående virkning. Udelukkelsen skal dog godk€ndes at
f ørste ordinære generalforsamling.

H. Int6i medlem må til egen iordel e.ie/leje liskevand, hvori
foreningen har inleresse. D€t er ikke tilladt foreningens med-
lemmer at anvende eller røgte ruser ell6r andet selvfiskende i
vande, som or underlagt Rib€ Sportsliskerforening €ller andre
forenir€er lilslutet Danmarts Sportsf6kerfodlund- Dettie gæL
der dog ikke lodseiere.

l. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fra og med 1.
april og til og med 31. oKober. For celsåsammenslutningens

B.

E.
F.
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fiskevand gælder Gelsåsammenslutningens til enhver tid
gældende fredningsbeslemm€lse.. (se medlemskort og meG
lemsblad.)

J. Bestyrelsen fastsætter mindstemål samt langstantal for Ribe
Sportsfiskerforenings vande, Vedr. mindstemål m.v. henvises til
medlemskortets bagside.

K. Der må i Ribe Spo(sfiskerforenings vande udelukkende fiskes
med regnorm eller kunstig agn. Det er således ikke tilladl at
fiske med f. eks. maddik€r, rejer, sildestrimler og lignende.

L. Brug af fangstkrog er forbudt fra sæsonens begyndelse til og
med 30. affil.

M. Æresmedlemmer indstilles af bestyrels€n og godkendes af
gEneralforsamlingen. Kontingenbn€essit ligestilles fremtidige
æreamedlemmer med bestyrelsesmedlemmer.

5 4. Forcnirgens indtægter
A. R€gnskabsåret går fra 1/11 til 31/10. Det reviderede regnskab

skal forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
B. Prisen på medlemskort fastsættes af bestyrelsen
C, Ved modtågelse af det førsle A-medlemskort, skal der udover

kortets pds, betales indskud, der udgør 400,- kr. Dette indskrld
tilbag€betales aldril-

D. For juniorer unde|l8 år b€tales nedsat kontingent. For bøm
under 12 år er fiskeriet gratis, når de følge8 med et
seniormedlem. Kalendgråret er retningsgivende for om man er
junior eller senior.

E. Betales kontingenlet ikks til foreningens kasserer senest 1.
februar, betragtes medlemskabet som ophørt. (udmeldt)

S 5. Forcningens bestyrebo
A- Foreningens leder er formanden.
B. Bgstyrelsen består af 7 medlemmer- Dsse vælges af general-

forsamlingen og afgår efter tur med 2 hvert år. Formand og
kassergr bør ikke være på valg samme år. Bestyrelsen kan
vælge en kasserer udenfor bestyrelsen. Genvalg kan finde
sted. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter Disse er på valg
efter tur hvert andet år og deltager i bestyrelsesmøderne uden
stemmeret. Såfremt en suppleant indtræder i bestyrelsen, er
han på valg det år, hvor den han erstatter, skulte have været på
valg. Såfrcmt en suppleanl bliver bestyrelsesmedlem kan
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bestyrelsen indkalde den, der ved suppleantvalget fik flest
stemmer, uden at blive valgt. Følgelig skal der ved supple-
antvalg altid opstilles mindst 6n mere end der skal vælges.

C. Revision foretages af en anerkendt revisor, der også opstiller
regnskabet.

D. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Forman og kasserer skal 8å
vidt muligt bo i Ribe.

E. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og evt. fester afholdes
I KIDE

F. Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder
og generalforsamlinger ret til at afgive sin stemme. Ved
stemmelighed træffer formanden afgørelsen. (undtagen ved
valg)

SG Foreningens generalforsamling

A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
B. Generalforsamlingen skal varsles senest I dage forud, skriftligt

i medlemsbladet fiskeRlBEtragtninger til alle medlemmer.
C. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år medio

februar. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen
skal v€ere formanden i hænde senest 1. december (året før).
Såvel ved ordinær som ved ekstraordinær generalforsamling
skal forslag sendes sammen indvarslingen til general-
forsamlingen. Kun forslag, der har været offenfliggjort i
'fi skeRlBEtragtningef kan vedtages.

D. Indvarsling til ordinær generalforsamling skat indeholde denne
qagsorqen.

1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Formandensberetning
4. Kassererensberetning
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Her skal navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter oplyses, samt om disse modtager genvalg.
Er et foreslået medlem ikke til stede, skal skriftlig accept
foreligge.

7. Eventuelt
E. Indvarsling af ekstraordinær generafforsamling skal indeholde

dagsorden og en begrundelse for indvarslingen.
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F. Følgende kån gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær
generalforsamling:

l. Bestyrelsen
2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen
3. Mindst 35 af foreningens medlemmer

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

H. Til almindelig vedtagelse kræves almindeligt flertal. Ændring af
love kan kun ske på en generalforsamling og kræver 3/5 (600/0)
af de afgivne stemmer. Ved ændring af 53 stykke c, har kun A-
medlemmer stemmeret-

l. Stemmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
J. Såfremt 6t medlem ønsker det, skal afstemningen være

skrjftlig.

S 7 Foreningens opløsning
A. Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først

en ordinær generalforsamling og efter ca. 3 ugers forløb på en
ekstraordinær generalforsamling.

B. På begge disse generalforsamlinger kræves vedtagelse med
mindst % (75%) af alle afgivne stemmer.

C. Ved opløsning skal bestyrelsen, på den ordinære general-
forsamling, komme med forslag til anvendelse af foreningens
ejendele og midler.

D. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekstraordinære
generalforsamling skal påtage sig fordelingen af foreningens
ejendele og midler.

Loveneer op ndelig vedtaget i 1 1, senere ændrtnger er
påført
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Kontingent200T
Iføke lovene, skrl man betale kootiogent S€IleSt 1 . febfUaf
Det vil sige, al hvis du il*e hår været på !,osthuset s€rcS l. feåruar, sår er du
egentlig ikl@ medlem mer€ med mindre du har bedt om udsdrelse til 21.
februar. Sagen er, ål efter 21. februar skal DSF have afuelding på de der ikke
har betalt.
I tilfælde afalvorlig sygdom er vi til at snakke med

Ellers losær aet 400r- kf. i fornyet oprykkergebyr ar blive
genndmeldt efter 21. febfuøt, hvis der i det hele taget er plads på dette
tidspunk!!!!

Og så husk lige fangstrappo en
Kassereren

Lidt om fangstrapporter
I RSF går vi meget ofr i, om du husker at udfy'de din iangstrapport bag
på girokortet, og vi er meget stolte over, at det år efrer år lykkes for os
al over 90% af medlemmeme husk€r dette.
Fangstrapporter er vigtige fordi de afslører tidt om, om det, vi går og
erbejder med, er det rigtige.
Samtidig Ms€r det samlede resultat, om der har været tale om et godt
eller et mindre godt år rent fangstmæssigt.
Bl. a. er vi spændte på om vi allerede nu kan begynde at se rcsul-

taterne af det store restaureringsarbejde, der foregår ivore vandsy-
st6mef.
Hvis du har haft en laks på land, så er det vigtig at du skriver den på
din rapport og skriver genudsat bag ved.
Vi er især spændte på resultatemE i de meget tøne og varme sommer-
måneder

HolgEr



Orientering om el-fiskeri efter
Ribelaksene i december 2006.......

Årets el-fiskeri efter de unikke Ribe laks bar kraftigt præg af de store
nedbørsmængder og dermed forbøjede vandstande i vort åsystem. Forhøjede
vandstande i åsystemet betyder, at sluserne i Ribe by st.år fu1dt åbne med stort
vandfuring til følge, D€t er lige noget laks€ne kan lide, for så hækker de
opstrøms i systemet. Det har så den betydning, at man skal lede mere efter
dem under el-fiskeriet.
Årets el-fiskeri efter laks blev koordineret af samarbejdsudvalget for Ribe å
systemet, med deltagelse af de tilsluflede forednger samt berørte
myndigheder-
På første dag hvor man el-fiskede nedstrøms Ribe by samt på det nedre
sfkke i Hjortvad å fik man 38 s1k. fordelt på t hunlisk og 29 harfisk, De 35
s1k- blev el-fisket i gjo.tvad å, og blandt disse l* man en imponerende
hanlaks på ca. 1 16 cm. Jeg har ladet mig fortæ|le, at fisken vejede ca. 13 kg.,
var omkring 4 år garnmel, var på sin forste gydevandring og havde ved
opgaogen i april - maj måned vejet l8 - 20 kg. Helt vildt imponerende !

Anden el-fiskedag foregik i Cels 4 hvor man opfiskede 30 srk. Iaks, fordelt på
1l hunJisk og 19 hanfisk. Også her var el-fiskeriet vanskel;ggiort på grund af
vand-
W€ekenden efter va. man så i Flads å fm nedstrøms Fole Dambrug til
Haneby bro, men på grund af den høje vandstand og kaftige vandføring bl€v
el-fiskeriet næsten umuligdort. Der blev ltun opfrsket I stk. hunlaks,
hvorefter man besluttede at el-fiske p.å det øvr€ stylj€ i Hjortvad å i st€det.
He. bl€v det 1il 16 stk. laks fordelt på 3 hunner og I3 hanner.
Herudover geoudsatte man omkdng 15 hunlaks samt 15 stk. hanlaks, der
havde startet rydningen.
I alt blev der op{isket 85 laks, hvor af 70 s1l. blev godkendt som værende
opriodelige Ribe laks. Dvs. en godkendelse på 82 o%.
Afde 70 var de 2l hunfis! svarende til en godkendelse på ca. 88 o%, mem de
49 godkendte hanfisk svarer til en godkendelse på ca. 80 %.
De store vandmængder og store vandføringer taget i betragtning så må årets
el-fiskeri efter laks siges at være ganske tilfredsstillende.
Så bliver detjo spændende at se hvor stor en rognængde, der blive. til avlen.

Formaoden
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