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Ni€l! MichreheD, Engpdken 30,6760 Ribe
43988293

Carstetr Andersen, Fnfeldt 3,6280 Højer

Udvllg i Ribe Sportsfhkerfor0tring
(henvendelse til formænd€no und€rstreget)

Våndpleje
Udsætning åf laks
Bladudvalget
PR / hjemmeside
Kontråhudvalg€l
tubejde ved åen
UdlejningK2

Tablc/tundne ting
Iuniomfdcling
Indvcjnins af fisk

lJenrik Ax€lsen.
Henfik Axelsen
!qlg9!Ss!9$9s,/ Børge Riis
Dan Zoem./ Henrik A(elsen / Børge Riis
Børq€ Riis.
HenninE V. And€rsen / Henninq riistensen
Dån Zoeca / Carsten Kruse Jensen,
Børqc Riis / Lufii)
It€nfik Ax€lsen
Jonas Rvgåard / Tlonas Nvmand Niclsen
Børse Riis

Kontrollør€r ved åen:
(Henv.nd.l!! lil oplynskoordlnetor John Schmldt tlf, 75422038)
DentNhs€n, Sp, Møllevej 139, 6705 EsbjcfE ø
Knud Erik Jensen, Tomskadevænget 5, 6760 Ribc
Tomny Andenen Algåde 46, Frifeldt 6780 Skrefbæk
Finn Krus€ J€nscn R$engadc 60,6600 Vejen

firkoRlBEtrrgtnlngorl
Efrertryk tilladl ved angivelse afkilde
Rcdaktion: Holger Sør.nr.n og bladudvålget
Tcgnlngrrr Andrer! Nlclsen.
Hjemmcsid€ wwwjibesportsfi sk€r.dk
Deådlinc for næst€ lilkeRlBEtrrgtntngor er Ljuni 2010

Hvem er hvem i Ribe Sportsfiskerforening

Bffge Riis, Rylevænget 4, 6760 Ribe

Eolger SøreDsen, Bøge AIle 31,6760 Ribc -
Aestyrclsesmedlemmer
Henrik Axelsen, 6760 Ribe
Cårsten Kruse Jensen, 6580 Vamdmp
Herluf(Luffo) H. Jensen. 6760 Ribe
HeDnirg V. Altdersen, Kløinsvej I 8, 6240 Løsumkloster
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hsk,handel(aaa!.dl

tlf.
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40204167
75-42t358
74-8346rE
20-695t75

25-465594



Velkommen til sæsonen 2010
Sæsonen 2009 var meget atypisk hvad nedbør angik, så det blivor meget
spændende at se, om fångsteme er ringere €ll€r bedre end ellers. JeE tror, åt
det blev en sæson pådetjætne - lidt und€r gennemsniftet.
I december b€Smdte vinte.en og nu 2 l/2 måned senere har vi den endnu !l
Nu må det godt stopp€. Nu vil vi geme se foråret. Jeg er spændt på hvorledes
vandstanden i vore vandløb når at blive. Tidlig høj våndstand plejer at give
pæne fisk. Ja - det bliver rigtigt spændende.
Vådehavsbek€ndtgørelsens revision og dermed eventuetle laksekvoter lad€r
vente på sig. Alle er spændte. Men vi må væbne os med tålmodighod lidt
edclnu,
Til årets generalforsamling siger vi farvel til 3 personer fia bestyrolsen. Den
Zoega Nielsen sorn ønsker at bruge sin tid på proj€kter på hj€mmefronten, per
Rudbeok som stoppff af pga, helbredsmæssige årsag€r og Horluf Holm
Jensen ( Luffe ) som atter engang skal til Afganistan og derfor har valgt at
stoppe rn€d besq.relsesarbejdet. Vi siger dem mang€ tak for den tid do gav til
bestyrolsesarbejdet. Måske ser vi dem igen engang.
Her i 2010 e. det 12 år siden jeg indtddic i besty.els€n og l0 år sidenjeg blev
valgt til formand.
Dot har vær€t en spændende tid, men alt har en ende. Det e. både det b€dste
for foreningen og en selv. Derfor tager jeg en sidste periode som forin&nd i
bcstyrolsen. Derefter rnå der en ny mand / kvinde på posten. Så i 2013 sker
dor 9t form.ndsskifte, Jeg rneddclar det i god tid, for at d€t ikke skol komme
som den store overraskolse.
Men under alle omstændigheder velkommen til sæsonen 2010 samt
KNÆK & BRÆK ,

Formanden



Generalforsamling
Ribe Spo rtsfis ke rfo re n i ng afholder ordinær

generalforsamling lørdag den 13. marts 2010 kl. 'l4q
i Ribe Mark Forsamlingshus, Koldingvej 5,6760 Ribe

Dagsorden efter vedtæglerne

1. Fremlæggelse og vedtagelse afdagsorden,
2. Valg af dirigent.
3. Formandens beretning. (herunder juniorledernes

beretning)
4. Kassererens beretning,
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrslsesmedlemmer og suppleanter.

På valg er:
Bestyrelgesmedlom og fo.mand Børge Rlis (modtager genvalg)
Be9tyrelgesmedlem Ho.luf Holm Jensen (modtager ikke genvalg)

'l.suppleant Henning V, Andea€€n eGtatter Per Rudbeck i
bestyrelgen, da denne ønsker at udtrædo pga. holbredet.
3.Euppleant Nlels Mlchasl8€n €rEtaft€r Dan Zoega NlelBen
i begtyrel8en, da denng øngker tid tilandro gøremå1.
2. guppleant Carston Andors€n ønsksr at forteatts Eom 2,
suppleant,

Ny l. suppleant vælges.
Ny 3, suppleant vælg€s.

7. Eventuelt,
Herunder uddellng af pokaler og amorikensk lotteri.

Bestyr€lsen
Derofter som sædvanllg gule ærter (skal b€etlllæ ho8 Holgersenest kl.
13.45). Husk defte blad og medlemskort€t.

Rlb€ ltl.*8 For3amlln$ht|3 llgger på nor&ld€n af Koldlngvoj llgå ovorlor d€n tldllgorå
Amtegård og hår adreseån Koldlngvej 5, se kon bag på dott€ blrd



Generalforsa m I i n gs p rog ram
13. marts 2010

Kl. 9.00 - 12.00 Krejlormarked ftøb - salg - bytte
Kl. 11.00 - 13,00 Fiskefilm
Kt. 14.00 Ordinær generalforsamling
Ca. kl. 16.30 Pokaloverrækkelse
Ca. kl. 16,50 Amerikansk lotteri
Ca. kl. 17.45 Gule æfter samt hyggeligt samvæl

Krejlermarked
Så er der lgon mulighed lor al 9ø16 et godt bytte €116r en god
handel. Tøm dln€ gemmer fof overtlødigt grol og kom og få et
bord. lilange slove handler indgåE d€nne formiddag, Jo flere vi er,
dæ sjovor. bliver det, og samtldlg bliver der hyoget med masser
al tiskænek.

Fiskefilm
Hetr pÅ formlddagon bliver der mulighed for afslapnlng I form sf
fisk€fiIm. Vi har forrøgt at finde et pår spændende lilm m€d alt hvad
hjertet beger.r afflot nåtur og llolte frngster.

Forplejning

Under hele etfangomentet vil d.r væro mullghed for åt købe ø1,
vånd, rund3tykkgr m€d smør samt pøler med brød, Kafia er gratis

Gule ærter
øn3ker man gul6 a er d€nne dsg, da skål man tllmolde sig til

Holger s€n$t på dagen kl. 13.30, Kommer man arnara, or det en
god fds, at rlngo tll ham dagen før, brug tlt, m,76421730.

De gule ædet er gl/atis
5



Formandsberetning 2009
Bestyr€lscsåt'bejdet
Best relsesarbejdet har kørt nogenlunde i 2009.
De uregelmæssigheder der har været har primært udmøntet sig i mang€l på
opdatering af foreningens hjemmeside. Det beklager vi endnu engang meget.
Men det er der rådet bod på nu. Der er kommet nye boller på suppen, således
vi undgår noget lignende for eftertiden.
Selv om vi kender hinanden sæadeles godt, mærker rnan tydeligt, i kaft af
mangel på mandskab og opbakning til anangementer, at man ønsker mere tid
til sig selv og familien. Men ellers har det været stabilt og roligt.

Bestyrelsesmøder m.v.
Siden sidste generalforsamling har vi holdl 4 bestyrelsesmøder. Desuden taler
vi sammen så ofte, at ftan til tider skulle tro at vi var i familie med hinanden.
Nå- spøg til side, - men der tale om en rigtig god dialog.
Vint€rens Flueklub gør endvidere at vi ser rigtigt meget til hinanden også
uden fot sæsonen.

Medlemstal og økonomi
I 2009 havde vi ca. 425 senior€r og oa, 18 juniorer som medlemmer. Det er
ualmindeligt flot.
Mon h!.€me voks€r ikke ind i himlen ! Vi havde ikke kalkuleret med noget
som hed " FINANSKRISE " ! Det mærker vi gonske tydeligt her i2009.
Krisen kradser og er mærkbar hos vore maoge medlemmer. Men vi håber vi
når op på niveauet fra sidste år.
Et fomuftigt år rent økonomisk.

Kontingent 2009
Som I har erfaret har vi holdt kontingentet i ro i år. vi syltos næsten ikke vi
kunne være andet bekendt !
økonomien er trods alt god, selv om vi foflenter mindskede indtægter i åreno
der kommer.



Cæstekort
I året 2009 solgte vi ca. 12 stk. gæstekoft. Det er glimrend€, Det betyder at
vorc medlemmer bnrger ordningen. Dette vff også meningen ved indfør€lsel
Ordningen fortsætter i 2010 til uændret pris.

fiskeRlBEtragtninger
Vi uds€ndte 2 numrc ligesom i 2009. Nogle medlernmer k|nln€ måske godt tænke
nogle flere. Vi betaler selv fuld skme af udgifterne. Vi forv€nter at udsende 2 - 3
eksemplarer, affiskeRlBBhagtninger, i løbet af20l0. Blådel kost$ ca. kr. 8.000,- pr.
gang.
Vi forsøger at holde medlemmeme ofdaterer, så vidr det er muligt. Derril har vi også
hjemmesiden sarnt NYHEDSMAIL.

RSF s hjenmeside y14gLgi!sps4!qfu@1(!
Det meste af tiden, i 2009, har vores hjemrneside lagt stille. Det hå. v,eret
dybt utilfredsstillende. Men dette er snart histo e. I fremtiden bliver der 1
mand, som står for det tgknisk€ samt 2 - 3 rnand , som kan opdatere den, sA nu
skull€ vi være sikker på, at opdateringen foregår problemfiit,
Den ny€novcrede hjemmeside er forhåbentlig i luften ,når bladet er
modtages. Jeg glædermig l!

RSF s Nyhedsmail
Som mange g.nge tidliger€ sagt så skal man selv ,tre ønske om at modtsge
Nyhedsmail fra RSF.
I øjeblikket ha.r vi ca. 140 tilsluttet ordningen, som er gratis .
Lltlurtig INFO når det er nødvendigl - det forsøger vi at leve op til. Reelt
kall man bettagte Nyhedsrnail som et supplement til fiskeRlBEtragtningcr,
sglv om det €r de semm€ ting der er tale om. Men rnange er tilfredso m€d
donn€ service. I 2009 udscndte vi 4 stk. Nyhedsmail. M€n dc udsend€s kun,
når der er noget nlt !

Fiskerikontrol
Soo altid hff det on kæmpe forebyggende virkning at vore konhollører
udfører denne kontrol langs vore vandløb. Det hersker der ingen tvivl on, -
b.rc det , at de kommer d€r , har en forebyggende virkning.



I 2009 var de på ca. 33 konholture, hvor omkring 35 personer blev
kontrolleret. lngen uddelte girokort,
men enkelte anvisninger flot I Men at det har været for flot vejr siger vist
sig selv.

Juniorarbejdet
I 2009 havd€ vi ca. 18 juniormedlemmer, nen da de boede med meget stor
geografisk spredning, var det svært at samle dem. Jeg tror, at vi fåI en
nedgang i juniormedlemstallet i år. Mange starter uddannelse, og så btiver
der mange gange endnu længere til fiskevandet.
To lyspufkter er der, - og det er to af vore egne juniorer, som har været på
juniorlederkurser samt på j un iorleders€minar. Disse to forventer vi os meget
af i fremtiden. I det forgångne år har de overtaget Juniorklubben efter Carsten
Kruse Jensen.

Krltoftvej 2 - Arbejde ved lerne m.v.
K2 som den heddor i daglig tåle skal i år have d€n store tur mht. kolkning,
tjæring udvendigt samt maling m.v. indvendigt. Så der bliver nok at se til.
Arbejdo ved Å€rne er et slidsomt job, som kræver sine folk. Vandstand og
vejrlig vanskeliggør arbejdet , så der, på visse tidspunkter, llærmest er helt
umuligt at være ved åen. Endnu mangler vi at få renoveret Mathiosens Bro
samt Spangen ved Karkovgård, men vi har dem igen på planen til 2010, så
må vi se om natu.en tillader det.
Vore pLdser har vi godt styr på, Efter vi be$/ndte ot sætte borde, bænke og
rest€n afvort materiel indendørs holder der betydeligt bedre. Det ser helt pænt
ud, Skiltene får en kærlig hånd, både de af træ og de af stå|. Affaldlspand€

fiernorvl helt fr6 vore pladser, m€n der om strdet stedr.
Mtndskrb er en ting vi sukker efter. En forening som vores, som har et
gamm€lt hus, pladser ved fler€ åsystemer samt masser afvand, har behov for
et gedigeot mandskab, Husk på dette. Der er hele tide! brug for jer. Tilmeld
jer de forrkellige orbejdshold, - det etrder med, at de ffl, som allerede er
der, bllver slidt op !



Kontrrktarbejd€t
Der er altid kootrakter, som skal fomyes, og i løbet afmarts måned skullo de
gerne være På plads.
Nogle skål man ud på stedet for at besigtige, mens andre er anderledos hurtige
at t€gne.

Vandplcje
Effet kommunesammenlægningen gik meget vandplejearbejde delvist i stå. Så
snan der er tid og vej.lig, gir vi i gang med at løfte de helt små vandløb, som
vi tidligere var i gang med.
Skov - og Naturstyrelsen har væaet i fuld gang med at forlænge sttrtene

ligeledes i Hjortvad, så det bliver spændende at se disse sfyg i fuld funktion,
I - 10.000 tons sten er der blevet udlagt, - inponerende.
At ting tag€r tid, €r der vist ingen som tvivlor på mere, men holder alle planer,
så {ernes Turbinen ved Stampemøll€n i Ribe i 2010 , Gelsbro Dambrug
ændres senost 2010, Fole DambruS forventes ligeledes ændr€t i 2010.
Jeg håber (jeg er sna.t holdt op med at tto noget) at der snart sker noget.

DSF - Danmarks Sportsfiskcrforbunc
Vi har et formidabelt forhold til forbundets folk, hvilket gø. at det altid er en
fomøjelse .t henvende sig dertil, Der er i år kongres på Hotel Munkebjerg, så
det ser vi frem til, D€t er spændende om vi kan få noget nyt gennemfbrt, - der
er efterhånden meget som trænger sig pÅ, D€t at vi deltager 2 mand har enorm
værdi set irelation til de netværk vi udbygger. Det har stor værdi siden hen,
og vi har begge stor glæd€ af dette,

Gelsåssmmenslutningen af 1976
Samffbajdet ftngerer godt ,og i årcts løb afholder vi optakten til vor€
bestjr.elsesmøder forskellige steder i å systemet. Det or en god ting, på den
måde at få belyst evt. problemstillingcr samt set nogle lokaliteter i andre
for€ningsvande.

Samarbejdsudvalget for Ribe Å systemet
Udvalget har stÅet for udarbejdelse af en fangststatistik på fisk fangot i
åsystemot.



Resultatet af dette kan ses på Samarbejdsudvalgets hjemmeside :
www.ribeaasvstemet.dl . Blot fungerer den ikke rigtigt endnu, - men det
kommer don til.
Vi frr et link til denne hjemmoside, og så er det meningen ,at alle fisk skal
figulore i denne fangststatistik .
Både laks som skal genudsættes og øvrige fisk. Sigtet er reelt, at vi skal vise,
at vi stlre noget sådanl
Det endelige mål er tildeling af en lakse kvote, - måske allerede i 2010. I
skrivende stund har vi endnu int€t hørt.

Arrangementer i 2009
Atter i år hax vi a{holdt Arbejdsdage, Premi€r€samling, sct. Hans aften,
Fiskekonkunence, Sæsonafslutning samt Flueklub i vintersæsonen.
Det har været vellykkede og velbesøgte arrangementer på nær årets
Premieresdmling , l0 - 15 medlemmer var og er for lidt. Men vi håber og tror
på, at det var en engangsforestilling. Selv om d€r vår god god opbakning til
Julemarkedet ,valgte vi at droppe dette aftidsmæssige årsager, - alle har tråvlt
op tiljul. Resten gentages i 2010 .

SæEoner 2009
J€g hor,det hår været en rimelig sæson, - ikke så god at den kan måle sig
med de forige år, men alligevel så god at den hæver sig over g€nnemsnittet,

- både hvad havøneder og laks angåf I Selv om sidstnævnte jo blivot
gonudsat,
Sidst på sæson€n snakkede manjo om ot laksene nærmest væltede op .

Cid 2010 må blive lige så god - eller endnu bedte ll

Afslutning
En stoi tak fo. godt samarbejde i 2009 skal lyde til alle, son Ribe
Spo.tsfiskerforening har haft forbindelse med iårets løb, Jeg håb€r, at dette
må fortsætte i 2010 og åreno fremov€r.
Tak til RSF'8 bestlrelse, afgåede bestyrelsesmedlommer, kontrollører, €1.
fiske - og udsætningsfolk samt alle vore trofaste og uundværlig€ hjælpero for
et godt og særdeles positirt arbejde.

l0



Endeligt en stor tak til foreningens trofaste medlemmer, lodsejere samt
sponsorer. som fortsat bakker op omking foreningen.
Jeg håber, at dette må fortsætte med den ånd og ildhtl' som er tilsted€ allerede
nu,

KN/f,K&BRitrKi2010
Børge Riis ( Formand )

Resultatopgørelse
Fra 1. januar til3l december 2U)g

2(x)9 2008
511.712 493

øvriqe indtæqter 8.925 15

Dæknlndsbldrao 520.637 508

Kontingentindtægter

Leje af fiskevand
Drifr af Kaltoftvej 2
øvrige Drlft somkostninger
Medlemsudgifter

-241.428 -252
-6.083 4
-57.201 -62
-35.812 -55

Kontinoenter -156.543 -'145

Drlftsresultat 23.570 - 4

Renteindtæoter o. lig!.. 32.896 43

Arets resultet 56.466 39

\
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NYT - NYT. NYT

Holger Sørensen - kassereren i Ribe Sportsfiskerforening har

fået ny E-mailadresse og denne er :

hes@teliamail.dk.
Se også

Samt

ribesportsfisker.dk

Foreningens pladser :

Moldts Plads, Peters Plads og Poulsens Plads

Fm sæsoNtancn skal man selv tage sit evt affald med retur' Vi gemer

iorenineens sk4tdespande fia pladseme Det er nemlig blevet umanerligt dyrt

"i 
tomåe af mea airauet. ott er vel heller ikke for meget fotlangt, at det

affald man fabrik€rer, det tager man selv med hjem Det trorjeg all€ forstår'

Kaltoftvei 2
Her har vi osså et problem ! Det er, at spanden, som skal.bruges til
genbrugsordningen, fyldes med køkkenaffåld Man vil 8å lkKe lømme
åen. Dåt betvder, at undertegnede må tømme den Den kan måske
rrr"" .tæiåii ugå til 14 dage:Prøv at tænke jer hvordan køkkenaffald
ser ud efier denne periode ? For ettertiden kost€r det Kr' 5uu'-' nvrs

dette indtræffer.

www.ribeaas

Formanden
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Vedtægter for
Ri be Sportsfiskerforening

$ l. Forcnitrgens nav|r
Foreningens navn er "RIBE SPORTSFISK{RFOR.ENING" Foreningens
hjemsted er Ribe.

$ 2, ForentugeN formå|.
Foreningens formål er at varetage medlemmemes int€resse i at fremskaffe
fiskevand, sikre medlernmemes adgang til disse såmt at ophjælpe
fiskebestanden i de ejede/lejede fiskcvande.

S 3. Forenitrgens medlommer.
A. Alle kan søge optagelse i foreningen. Kun medlemner rned fåst

bopælsa&osse i Danma* er valgbare til bestyr€ls€n og kan opnå A-
medlems strtls,

B. Ansøgning om medlemskab skal ske til forcningens kasserer,
C. R€t til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst medl€ms kort.

På Ribe å" Gels å samt Flads å stykk€t fra Haneby bro til
Sammenløbct mlllem Cels å og Flads Å dog kun A-medlems-kort (de
3 50 anciennitetsmæssigtældste medlemmer)

Cl. Antallet afliskende i Ribe sportsfiskerforening afgøres afbestyrelæn
under honsyn til flsketryk. Antallet af fiskende oplyses ef bestyrels€n ved
hvert år3 g€neralforssrnling. Antal fiskende på A - stykket ud8ørcs stadig af
de 350 anci€nnitetsmæssigt ældste medlommor,

D. Medl.mskortet giver kun rot til fisko.i med dn sang ad gangen.
E. Medlamskortet giver rat til at kontrollere andre,
F. Enhver fiskef cr ved åon forpligtet til at udvis€ god og sporslig

opførsel.
C. Ethvart medlem kan af bestyrclsen udelukkæ Ef foreningen med

omgÅcndc virkning. Udelukkolsen skal dog godkondes 8f første
ordinære general-forsamling,

H. Int€t m€dlem må til ogen fordel eje,/leje fiskevand, hvori foreningen
har iflter€sse. Dct er ikke tilladt foreningens mgdlommer at anvende
eller tøgte rus€r eller andet solvfiskende r€dskab i vande, Bom er
und€rlagt Ribe Sports-fiskerforening ell€r sndre foreoing€r tilsluttet
Danmarts Sportsfiskerforbund. Dotte gælder dog ikke lodsejere.

I. D€r må i Ribe Spo(sfiskerforenings vande fiskcs fra og med L april
og til og med 31. oktober. For celsåsammenslutuingens fiskevand

l5



gælder Gelsåsammenslutningens til enhver tid gældende frednings-
bestemmels€r. (se medlemskort ogmedl€msblad.)

J. Besryrelsen fastsætter mindstemål samt fångsta.ntal for Ribe
Sportsfi skerforenings vande. Vedrørende mindstemål m.v. henvises
til medlemskortets bagside. Alte fangede fisk, der ikke hjemtages,
skal straks efter fanSsten skånsomt genudsættes, så vidt muligt i
lev€nde tilsiand.

K. Der må j Ribe Spoftsfiskerlbrenings vande udelukkende fiskes med
regnonn eller kunstig agn. Det er således ikke tilladt at fiske med f.
eks. maddik€r, rejer, sildestrimler og lignende.

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

M. Æaesmedlenmer indstilles af bestlrelsen og godkendes afg€neralfor-
samlingen. Kontingentmæssigt ligestilles fremtidige æresmedlemmer
med bestjrrelsesmedlemmer.

$ 4. For€ning€ns indtægt€r
A. Regnskåbsåret går fra l/l til 3ll12. Det reviderede regnskab skal

forelægges genera lforsam tingen til godkendelse.
B. Prisen på medlemskort fastsættes afbestyrelsen
C, Ved modtagelse afdet første A-medlemskort, skal der udover kortets

pris, betales indskud, der udgør 400,- kr. Dette indskud tilbagebetales
aldrig.

D. Forjuniorer under l8 år betales nedsat kontingent, For børn under 12
år er fiskeriot gratis (gælder også nabobørn og børnebøm), når de
følges med €t seniormedlom. Kalenderåret er retningsgivende for om
man erjunior eller senior.

E. Betales kontingentot ikke til foreningens kasserer senest L februar,
betragtes medlemskabet som ophørt. (udmeldt)

S 5. Forenirgens bestyrelse
A. Foreningens leder er formanden,
B. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Disse vælges af general-

forsamlingen og afgår efter tur med 2 hvert år. Formand og kasserer
bør ikke være på vålg samme år. Bestyrelsen kan vælge on kasserer
udenfor bestyrelsen, Genvalg kan finde sted. Der vælges 2
bestyrcls€ssuppleanter. Disse er på valg efter tur hvert andet år og
d€ltager i bestyrelsesmødeme rden stemmeret. Såfremt en suppleant
indtræder i bestyrelsen, er han på valg det fu, hvor den han erstatter,
skulle have været på valg. Såfiemt en suppleant bliver besty-
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relsesmedlem kan b$tyrels€n indkalde den, der ved suppleantvalget
fik flest stemmer, uden at blive valgt. Følgelig skal der ved
suppleantvalg altid opstilles mindst 6n mere, erd der skal vælges.

C. Revision foretages af en anerk€ndt revisor, der også opstiller
regnskabct.

D. Bestyrck€n konstituorer sig selv. Formand og kasserer skål så vidl
rnuligt bo i Ribe.

E. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og e!,1. fester afhotdes i Ribe.
F. Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder og

general-forsamling€r ret til at afgive sin stemme. Ved stemmelighcd
træffer formanden afgørelsen. (undlsgen ved valg)

$6 Forenlngens generalforsamling
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed
B. Generalforsamlingen skal varslos senest 8 dage forud, skiftligt i

medlemsblådet fiskeRlBEtragtninger tit alle medlemmer.
C. Den ordinære generalforsamling gkal hveat åa alholdes s€nesl nedio

marts. Forslag, dor ønskes behandl.t af generalforsamlingen, skal
være formanden i hænd€ senest I. december (året før). SÅvol v€d
ordinær lom ved ekstraordinær generalforsamling skal forslag sendes
salnmen indvarslingen til generalforsåmlingen.

D. Kun forsla& dor har været ofentliggiort i "fiskeRlBEtragtninger" kan
vedtages,

E. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal indeholde denne
dagsorden.

l. Frgmlæggelsc ogvedtagels€ af forretningsordcn
2. Valg afdirigent
3. Formandens beratning
4. Kassererensborotning
5. lndkomne forslag
6. Valg af bestyrclscsmedlemmGr og suppleantcr.

Har skal navn€ne på afgående bostyrelsesmedlommer og
suppleanter oplyses, samt om disse modtagcr genvalg. Eret
foroslået medlem ikke til stede, skal skriftlig aooept foroliSge,

?. Eventu€lt
F. Indva$ling af eksb?ordinær generalforsamling skal indaholde

dagsord€n og en begrund€ls€ for indverslingen.
G. Følgend€ kan genn€m b€styrelsgn indvarslo til okstraordinær

generalforsamling:
l. Bestyr€lsen
2. Mindst 3 medlemmer afbesttrels€n
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3. Mindst 35 afforeningens medlemmer
H. En lovlig varsl€t generalforsamling er beslutningsdygtig uanset der

fremmødte antal medlemmer,
l, Til almindelig vedtagelse kræves almindeligr flertal. Ændring af love

kan kun ske på en genemlforsamling og kræver 315 (60%) øf de
afgivne stemmer. Ved ændring af $3 stykke c, har kun A-medlemmer
stemmer€t.

J. St€mmeafgivning kan kun ske ved personligt fremmøde.
K. Stfremt 6t m€dlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.

S 7 Foreningens opløsning

A. Foreningens opløsning karl kun ske efter v€dtagelse på først en
ordinær genemlforsamling og efter ca. 3 ugers forløb på en €kstra-
ordinær gen€ral-folsamling.

B. På begge disse generalforsamlinger kræves vedtagelse med mindst %
(75%) afalle afgivoe stcmmer.

C. Vod opløsning skal bestyrelsen, på den ordinære generalforsarhling,
komme med forslag til anvendelse afforeningens ejendele og midler.

D. Et nævn på 3 medlemmer, valgt af den ekstreordinærc geneml-
forsamling skal pårage sig fordelingen af foreningens ejendele og
midler.

Lovene er opfladellg eedtøgel i 1911, sedere @ndringer er påIørt
Rib€ mart! 2009
E€styrcker
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Indkomne forslag til den ordinære
generalforsamling den 13. marts 2010

Forslag fra best Telsen om ændring af $6 stk. C

Forslag nr. L
Nuværende tekst
$6 stk. C
Den ordinære generalforsamling skal afholdes senest medio marts.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde s€nest l. decamber ( året før ). Såvel ved ordinær
som ved ekstraordinær generalforsamling skal forslag sendes sammel
med indvarslingen til generalforsamlingen, Kun forslag, der har været
offentliggjort i " fiskeRlBEtragtninger " kan vedtages

Ændrinesforslas
$6 stlc C
Den ordinærc generalforsamling skal afholdes senest medio marts.
Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde senest 1. januar samme Ar. Såvel ved ordinær som
ved €kstraordinær gøeralforsan ing skal fonlag sendes samrnen med
indvarslingen til generalforsamlingen. Alle indkomne forslag, skal
offentliggøres i " fiskeRlBEhagtninger " ,

Beerundelse
Så har bestyrelsen 1 % måned til behandting af forslag, hvilket er
tilstrækkcligt.

Bestvrelsetr

Foreløbig fangstrapport 2009
Det so. ud til at 2009 har været ot nogenlund. godt Ar fiskcnnessigt.
Fangstr.pport€rne €r endnu ikke talt sammen, men jeg har talt løst sEmnen,
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og det sef
den pæne

ud til at fangsten af havørreder, som jo €r det afgørende, Iigger på
side af 600, og det erjo ikke så ringe endda.

Holcer

Aktivitetsplan for
Ribe Sportsfiskerforening i 2010

Gælder for alle medlemmer i perioden L november 2009 til 3 l. oktober 2010
t^æs fiskeRlBEtragtninger, foreningens Hjemmeside samt Nyhedsrnail for evt.
ændring€r samt ny€ tiltag.
Alle anangementer vil blive udførligl omtalt i fisk€RlBBtragtninger,

Hver ongdae ld, 19.00 til 22.00 i Superhyggelige fluebindings - og
kluba{ierEr på Kaltoflvej 2, def starter d€n 4/11 og indtil den 16/12 2009.
Efter n),tår starter vi detr 6/l og indtil den 24Æ 2010. Forårsåfsluhingen
foregår d€n 24. msrts 2010 . Der vil blive undervist i fofsk€llige former for
fluebinding på alle niveauer.
Se endvidere ev€ntuelle arrangementer i Flueklubben efterfølgende. All€ er
velko|Dre,

Hver torsdae kl. 19,00 til 21.00 i Juniorklub AFLYST pga. at der er for
stor geogafisk spredning blandt foreningensjuniorer, Alle er vel-komne om
onldqgoo d! der erJuriorledere til stede. Se endvidere INFO under
Juniorsider samt i fi skeRlBEtragninger.

27 / 28. februar 2010 ( Hvis veiret tillader det )
Arbejdsdag i foroningen, Vi mødes på K2 kl. 8.30. Vi skal male borde, bænke
m.v. Kort sagt skal alt gøres klart til vore plads€..
Tilmetding om d€ltagels€ modtag€s afh€nsyn til forpl€jning og pl6n-læg8ing.
Alle er velkomne.

13, marts 2010 : ordinær goneralforsamling i Rib€ Sportsfisk-€rforening,
for medlemmer, i fubo Mark Forsåmlingshus. Dagen starter med
KREJLERMARKED kl. 9.00 - ca, 13.00. Sidst på formiddagen indlæggcs
anden aktivitet, som €ndnu ikke er plenlagt, og kl. 14.00 starter
Generalforsamlingen, Degen slutter med pokalovcrrækkelse, amerikansk
lotteri samt gule ærter.
Se IiskeRlBEhagtninger nr. 0l / 2010 samt Nyhedsmail.

z@g!!qz!!q : Arbejdsdag i foreningen, Vi mød€s på K2 kl. 8,30 og skol
have ordnet ma[ge ting til sæsonstarten. Borde, bænke, skilte, bro€r sant
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overgang€ er nogle af de ting vi skal beskæftige os med. Foreningon sørger
for forplejning hele dagen. Vi forventer at slutte senest kl- ca- 15.00.
Tilmelding om deltag€lse modtages geme pga. forplejning og planlægning,
Alle er velkornne.

27. merts 2010 : Arbejdsdag i foreningen. Vi mødes på K2 kl. 8.30, D€nne
dag foregår hovedsageligt på K2 med udsætning af borde / bænke m.v. p!
vore plads€r. Når tideD er inde til det skal yi kalke, tjære og male bygningeme
udv€ndigt. Huset skaljo se indbydende ud til sæsonen.
Tilmelding om deltagels€ modtages gerne pga. forplejning og planlægning.
Alle er velkomne.

l. april 2010: Sæsonpremiere i Cels å" Flads å, Ribe å og i Hjortvad å.

Lørdae den 3. aoril2010 kl. 10,00 I Premieresamliag på K2. Sæsonen
€r nu staatot, og en lille pause i fiskeri€t må være yderct v€lkommen.
Forcningen byder pri grstis kaffe og varme rundstykker i hyggelige
omgivelser, Massor af socialt samvær med andre medlommer, Kom og hyg
dig lidt og skull€ du hav€ fanget en god fislq må der geme vises frem. Vi
glæd€r os til at se jer igen.
HASK - nedfaldshøvøfte.le\ gedder og stalllnger er lredede, mens lqks og
snøM ef totortedede,
Disre fisk g!4! skånsomt gerudsætt€s.

.æ.r-iCEi-æ!0_& 1939 : Sct. Hans aften pl r9. Kom og hyg jer med
snobrød , stogte pølser , øl og vand, Sct, Hans bål sarnt båltale m.v. Vi håber,
at dor er liv i Aages mundharmonika, Denne lyd sammon med €o
fædrclmdssang €r h€lt speoielt en forhlb€ntlig Iun midsommcraftcn ved
Gelsåen.
Vi glæder os til at æ jer. Alle er vclkomne, - så planlæg dlercdc tru,
Se næmere omtåle i fiskeRlBEtragtninger

2O. - 21. op22. oueust 2010 ! FISKEKONKURRENCE for RSF
medletnher. Konkunoncen er gr&tis og starter frodag aften med afslutning
søndag eftermiddag.
Ovematning, i telt pl K2, er mulig ligesom forplejning kan købes
sammesteds.
Se nærmerc omtalo i fiskeRlBEtragtninger .

??? 2010 kl. 13.00 : Fluekastoinstruktion v, instruktør Kristian Kjær m.fl.
Her er der mulighed for at fA formen puds€t afog evt. lær€ nye kast. Guldkom
kastes i grams. Medlemm€mo plejer at være glade for en sådan instruktion,
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hvorfor vi igen aflolde. detle. Kasteinstruktionen foregår på plæneffe ved
K2.
Se næmere i fiskeRlBEtragtDinger samt Nyhedsmail.

31. oktober 2010 kl. 17.00 : Sæsonafsluhing på K2. Som afslutning på
sæsonen er RSF vært ved en øl eller vand samt en kop kaffe. Vi glæder os til
at se dig til lidt hyggeligt samvær.
Se nærmere omtale i fiskeRlBEfragtninger, Nyhedsmail samt opslag på
foreningens pladser.

llg@I_2qlq : Sæsonen slutter i Ribe Sportsfiskerforenings vande.

Flueklubb€n starter vintersæsonen føIst i novemb€r.
Se fi skeRlBEtragtninger samt Hjemmeside,

Gengivelse af OPRAB
fra formanden for arbejde ved åen.

Kære modlystfiskere vi har iforoningel en utrolig engageret og aktiv
bestyrelse, som fortjener stor ros for deres indsats. Bcstyrelsen kan dog ikke
lave alt, det er d€rfor vigtigt, at vi der vil "nyde" også engang imellem vil
"yde". På generalforsamlingen, hvor jeg på egen opfordring blev valgt til
formand for arbejde ved åen, opfordredejeg til, at medlemmem€ meldte sig til
arbejde ved åen. Jeg havde den teori , at der i medlemskredsen var mange
efterlønnere som mig selv, der havde god tid på hverdage til at toge en tøm .
Der er mig bekendt ikke nogen som har meldt sig, Vi har ellers hoft et forår
og fo.somrne. , hvor det var let at færdes ved åen . Jeg skal hermed opfordre
til at man meld€r sig under fanerne, så vi kan have et hold klar,om ikke før
så fil næste sæson , tilmelding til fonnanden eller undertegnede .
Med venlig hilsen

Henning Steen Kristensen
Tlf.20695125
Mail.hsk-handel
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Foreningens fiskehytte
Du kan stådig nå at leje foreningens fiskeh),tte på Kaltoftvej 2, men huset er
meget optaget så kontald Carsten Kruse Jensen i rigtig 8od tid.
Huset ligger i naturskønne omgivelser bogstaveliSt talt kun et fluekast fia
Gels å - og kuIl et surfkast fra Flads å.
Det er ikke vild luksus, men det er billigt, godt beliggende samt i pæn stand.
Kort og godt så er det et godt udgangspunkt for en koncentreret fiskeweekend
eller en dej Iig fiskeferie.

Huset indeholder:
L sDisestue med brændeovn.
2. Opholdsstue med brændeow
3. Køkken med komfur, køleskab samt alt nødv€ndigt.
4. Sovevæaelse/stue m€d 3 sovepladser.
5. Toilet med håndvask og bruser samt el varme,
6, Entre med fryser til fangsteme,
7. Værolse på L sal med soveplads til 2 personer m. el varm€.
8. Bryggers.
9. Flere sovopladser i stue samt e\4. på lofl.
10. Madrasser, hovedpuder og dyner.
11, God teltplads og bålplads i baghaven
12. Havemøbler, grill m.v.

Man medbringer selv daglige fomødenhed€r samt sengolinned El., vand samt
brændo er inkluderet iprisen.

Priser for 2010 :
2.overnatninger som min. kr. 650,- incl, el. og træ,
3 ov€rnatninger kr. ?70,- iflol. €1. og træ
4 ov€matninger kr. 950,- incl. el. og træ
5 ovemetninger kr' 1.210,- incl. el. og hæ.
6.7 overnatning€t kr, 1.430,.inol.el ogtræ.

Hvis du ønsker at leje huset skal du kontakte Carsten på tlf'27310124
Skynd dig - for der er rift om udlejningen. Jo før du booker, des bedre.
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Laminering af medlemskort
Få plasdamineret dit medlemskort GRATIS ved den kornrnende
generalforsahling, - husk at få det med.

Gartner Mathiesens mindepokal
Uddeles ikke for 20(D, da der ikke vrr nogen kindidater indstillet

HUSK... . .
HJEMMESIDENS LODTR.Æ KNNG

Blandt alle anmeldte fisk til hjemmesid€n trækkcr vi lod om 2 rtl.. gavekort
hver på kr. 500,- ttl Ffuh & Nature. Dct er et krav at du personligt mødor op
tilårets generalforsamling for at få en e!4, præmie,
Er man ikke til stede, og ens fisk bliver udtrukket, da fortsEtter vi med
lodtrækningcn indtil, der er en person, som er pefiionligt til stede, og har meldt
en fisk til hjemmosiden. Fiskekonkunencens fangst€r deltagerpå lige fod rn€d
de øvrige.

Vinderne for april, maj, juni og juli måned fik d€r€s præmier udlov€r€t ved
FiskckoDkunonc€n i august.
Vindeme for august, september og oktober måned flr dores rnAnedspræmio
udleveret hcr ved ganeralforsamlingen (er man ikke til stode vil præmien bliv€
f.oms€ndt).

Vindern€ var :

Augult mhed:
Flnn Drhlln, Hqvørr€d 82 cm. 6,1 kg. fenget i Flad! å , A - rtykket
Septomber måDed.
Thorkild Sørenren, Havørr€d 77 cm. 5,94 kg, på A - stykket, G€l! å
Oktober nån€dl
Erik Klitgurd Niehen, Havørred 83 cm,6y' lq, på A - itykket, Gcl! [
AIle øNkos tillytte m.d deros fangst og tak fordi I anneldte jer.s fisk til d€nn€ slde,

BestvrelseD
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Husk premieresamling
lørdag den 3. april2010

Vi holder åbent hus med rundstykker og varm
kaffe på K2 ( Kaltoftvej 2 ),fra kl. 10 - kl. 13.

B€stvrelsetr

Årets pokalvinderfisk
Store og uforglemmelige fangster blandt vore medlemrner er ikko en
hvedagsbegivonhed, men når det end€lig sker, så er dot ekstB dejligt, Det er
rart, når også pokalkonkur.encen huskes.
Ud over hædoreq v€d at væ.e pokalvinder indenfor en speoiel kategori, så
følger der også cn eller åDden form for præmie med. Ilvor om olt er, si har
følgende tilmeldt sig til årets pokalfisk, i de forskellig€ kat€gorier. Dor var
fler€ 6om alpir€r€de til År€ts størsto havøfiid, m€n her er navnene på
vindomc :

llavøned pokalen
Stig Guldborg, Ribe 8l cm. 7,3 kg.
Havøned pokalen Jun.
Thomas Andersen, Skærbæk 69 cm, 3,5 kg.

Geddepokal juniorer
Kristien Andersen, Skærbæk 80 cm. 3,5 kg.

Geddepokal seniorer
Jørgen Frost, Sdr, Hygum 82 cm. 3,72 kg,

Der var i år ingen tilmeldte bækørcder.

Alle pokalvindere ønskes et storttillykke samt knæk & Bræk i sæsonen
201 0. Pokaloverræl&else sker ved generalforsarrlingen.
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Balance 3{ december
Aktiver

lnventar RSF

2009 2008

00

8

10.000
42.000
Lr00

53.100

8

Forudbetalt husleie
Forudbeta.lt leje af fi skevand
Tilgodehavende leje af hus
Tilgodehavender

1
48
0

49

onrætninssåktiv€r 607.216 551

PaSsiver

Skyldige omkostninger
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