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Hvem er hvem i Ribe Sportsfiskerforening    

Formand 
Børge Riis 

Rylevænget 4,  
6760 Ribe 

briisribe@stofanet.dk 75 410 759 

Kasserer 
Elsebeth Andersen 

Kløjingvej 18 
6240 Løgumkloster 

elsebeth-v-
andersen@mail.dk 

28100914 

Næstformand 
Henrik Axelsen 

Jasminparken 6,  
6760 Ribe               

hca@post5.tele.dk 75 423 729 
23 201 529 

Bestyrelsesmedlem 
Anton Schmidt 

Tvedgade 5,  
6760 Ribe 

easchmidt@stofanet.
dk 

75 423 712 

Bestyrelsesmedlem 
Erik Erbs 

Margrethevej 20, 
6500 Vojens 

e.erbs@webspeed.dk 23 238 129 

Bestyrelsesmedlem 
Simon J Riis 

Tangevej 53 simonjensenriis@me.
com 

31 502 602 

Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Frost 

Ribevej 78, Sdr. 
Hygum, 6630 
Rødding 

jorgen@anatomic-
sitt.dk 

28 113 974 

Bestyrelsesmedlem 
Jan Møller Pedersen 

Gyvelparken 52, 
6760 Ribe 

seatrout@stofanet.dk 20 145 997 
 
 

1. Suppleant 
Stig Guldborg 

Hans Jacobsvej 54 
, 6760 Ribe 

Stig66@stofanet.dk 61 989 951 

2. Suppleant 
Henning Kristensen 

Rønnevej 2, Hviding, 
6760 Ribe 

Hsk-handel@mail.dk 4063 3616 

3. Suppleant 
 

   

 

Udvalg i Ribe Sportsfiskerforening 

Henvendelse rettes til formændene som er understreget 
Vandpleje  Stig Guldborg, Jan M Pedersen  
Elfiske og materiel Henrik Axelsen 
Bladudvalget  Simon J Riis, Jan M. Pedersen  
Hjemmeside  Henrik Axelsen 
PR  Simon Riis 
Kontraktudvalget Erik Erbs   
Arbejde ved åen Erik Erbs  
Udlejning K2  Jørgen Frost, tlf. tid onsdag 18.00 – 20.00,  
Pokaler  Børge Riis, Anton Schmidt 
Tabte/fundne ting Anton Schmidt 
Juniorafdeling  Bestyrelsen (Per Rudbeck) 
Indvejning af fisk Erik Erbs 
 

Kontrollører ved åen  

(Henvendelse til opsynskoordinator John Schmidt tlf. 42 28 20 38) 
John Schmidt,        Granly 46,  6760 Ribe   
Bent Nissen,          Spangsbjerg Møllevej 139, 6705 Esbjerg Ø 
Knud Erik Jensen, Tornskadevænget 5, 6760 Ribe 
Finn Kruse Jensen,  Rosengade 60,   6600 Vejen 
Tommy Andersen Algade 46  6780 Skærbæk 
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Deadline for næste FiskeRibetragtninger er 1. juni 2013 

Leder: 

Af: Næstformand Henrik Axelsen 

 

Ny sæson 2013 

Først og fremmest vil jeg gerne på bestyrelsens vegne have lov at 

sige godt nytår til alle medlemmer og også sige velkommen til den ny 

fiskesæson der står for døren.  

Men inden denne påbegyndes skal årets første arrangement, vor 

ordinære generalforsamling først afvikles.  

I den forbindelse har vi udskiftninger af bestyrelsesmedlemmer, men 

ikke så ofte når det også drejer sig om formandsposten.  

Børge har været 15 år i bestyrelsen og heraf de 13 som formand. Og 

det er heller ikke med den gode vilje han her trækker sig, men I de 

senere år har Børge ikke været helt så rask så derfor denne 

beslutning.  

Udover nye folk i bestyrelsen hvori de øvrige bestyrelsesmedlemmer 

også forventer at finde den nye formand, så har man her i efteråret 

og vinter været i gang med at opdatere vore vedtægter, ikke for at 

lave dem om så der kommer nye regler, men for at gøre dem mere 

overskuelige og så de bedre passer ind i vor tid, - altså mere 

letlæselige. Som det ses skal der på generalforsamlingen d.16 marts 

tages nogle beslutninger der har betydning fremover. Vi håber derfor 

i gør som i plejer, ved at møde talstærkt op og hjælpe os med denne 

dag. 

 

  Knæk & bræk i 2013 

 

    H. Axelsen 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 16. marts 2013 
Af bestyrelsen 

 
Hermed indkaldes til RSF’s årlige generalforsamling som finder sted  
 

Lørdag d. 16. marts 2013 
i Ribe Mark Forsamlingshus, Koldingvej 5, 6760 Ribe. 

 
Dagsorden efter vedtægterne:  
1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden. 
2. Valg af dirigent. 

3. Formandens beretning. 

4. Kassererens beretning. Regnskab udleveres på dagen. 
5. Indkomne forslag. (Se afsnit nedenfor efter dagens program). 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.   

På valg er:  
- Børge Riis – modtager ikke genvalg. 
- Henrik Axelsen – modtager ikke genvalg. 
- Stig guldborg - trækker sig grundet manglende tid. 

- Henning Kristensen - stiller sit mandat til rådighed for yngre kræfter.  
Til erstatning af oprykkede og suppleanter der trækker sig, skal der 
vælges 3 nye: En 1.suppleant, 2.suppleant og 3. suppleant. 

7. Eventuelt.  
 

 

 

Vanen tro varmer vi op fra morgenstunden med kaffe, rundstykker og 
kammeratligt samvær - og slutter af med gule ærter som foreningen er vært 
ved.  
 
Der vil være salg af øl, vand, små skarpe, pølser og brød mv., så ingen 

kommer til at vansmægte.  

 
Vi sætter borde op til krejlermarked, så medbring ting fra gemmerne som 
måske trænger til ”adresseforandring” – det kan jo nemt tænkes, at andre 
finder dem så interessante at de endda vil give et par håndører for dem.  
 
Der bliver vist fiskefilm, og lidt lotteri, så der er lagt op til en traditionsrig og 
hyggelig dag.  

 
Vi medbringer også ”laminator” og kassererstempel, så du kan få pakket dit 

medlemskort behørigt ind.  

 
Kom og giv dit bidrag til at gøre dagen hyggelig.  

Program for generalforsamlingen 16. marts 2013 
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Program: 
 

09.00 – 12.00 Krejlermarked, kaffe og rundstykker. 
Laminering / stempling af medlemskort. 

11.00 – 13.30 Fiskefilm i baglokalet. 

14.00 – ca.17.00 Ordinær generalforsamling (efterfølgende punkter afhænger af 
hvornår generalforsamlingen slutter) 

Ca. 17.00 Pokaloverrækkelse 

  

Ca. 17.45 Gule ærter og hyggeligt samvær 

 

 

 

 

 

VI SES! 

 

 

 

 

 
Årsberetning 2012 

 
Der er ikke to år der er ens, det havde jo ellers været let, så kunne man blot 
kopiere den tidligere årsberetning ind, men sådan er det ikke helt her. 
Sidste år kom der for alvor nye elementer ind i samtaleemnerne blandt vore 
medlemmer, - tilføjelser i fiskeriloven, samt en vadehavsbekendtgørelse. Dette 
har så medført at man ud over de forrige års laksesnak, om blandt andet 

fordeling af kvoter, som jo stadig væk ikke fundet sin rigtige løsning, nu også 
har fået nye regler for fiskeri at forholde sig til. Men ud over dette har der også 

været andre ting: 
Bestyrelsesarbejdet. 
Allerede op til generalforsamlingen 2010 hvor Børge var på valg meddelte han, 
at dette så blev hans sidste periode, således at der skete et formandsskifte efter 
2012. Da også jeg efter den nu sidste generalforsamling meddelte, at jeg ikke 

ønskede at fortsætte mit arbejde i bestyrelsen stod foreningen uden nogen 
naturlig overtager af formandsposten. Denne situation prægede derefter 
bestyrelsen og en del af vor tid ved møderne gik med dette. Så for at få talt lidt 
mere til bunds i dette problem og sikre at foreningen stod lidt bedre rustet 
afholdtes et temamøde om formands – og næstformandsposten. Her fandt man 
ingen løsning på formandsskiftet, men formanden blev aflastet for poster som 

bl.a. Kaltoftevej 2 med tilhørende kontakt til HedeDanmark og arbejdet med 
kontakten til lodsejere og deres kontrakter. 
På grund af al den snak om formandsskift, de nye regler for fiskeri, 

Formandens/ Næstformandens beretning for året 2012 

Af Henrik Axelsen 
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kvotefordeling og forholdet til DSF som vi skulle forholde os til, blev noget 
arbejde vi også havde planlagt udskudt til sidst på året, her tænkes på arbejdet 

med tilpasning af vore vedtægter, og ny hjemmeside.  
Midt i november blev Børge så ramt af endnu en apopleksi og hasteindlagt på 
Sydvestjysk Sygehus. Da formanden nu var sygemeldt måtte jeg så indtræde 
som fungerende formand for foreningen. I skrivende stund er Børge heldigvis i 
stærk bedring og vi håber snart at se ham tilbage i Ribe. Under arbejdet med 
opdatering af vore vedtægterne har et bestyrelsesmedlem Finn Dahlin ønsket at 
trække sig fra bestyrelsesarbejdet, han er efterfølgende blevet erstattet af 

suppleant Jan Møller Pedersen.   
Vi har haft vor suppleant Stig på vandløbsrestaureringskursus, Elsebeth til 
oplæring i bogholderi hos revisor, og Børge og jeg har været til DSF kongres i 
Vingsted 

Møder hvor bestyrelsen har deltaget: 
I bestyrelsen er der afholdt 9 bestyrelsesmøder fordelt på året, samt møde med 
repræsentanter for DSF den 22.maj, og et temamøde 10. september. 

Medlemstal  
Ved årets start hvor giro kortet skulle være betalt havde vi 32 udmeldinger af 
foreningen. Dette gjorde at alle vore b-medlemmer der ønskede oprykning fik 
dette ønske opfyldt; men efter de var rykket op var der stadig en del ledige a-
pladser, disse pladser blev dog hurtigt udfyldt af nytilkomne medlemmer. 
Således at vi ved sæsonens afslutning i alt var 383 medlemmer, 350 a-

medlemmer, 21b medlemmer hvoraf 11 af disse ventede på a-medlemskab, 

samt 12 juniorer. Bestyrelsen har i øvrigt besluttet at vi fortsætter i 2013 med 
et maksimum på 450medlemmer af foreningen. 
Kontingent og økonomi: 
Forrige år vedtog bestyrelsen at lade kontingentet følge forbrugerprisindekset 
og på denne måde på længere sigt sikre en rimelig balance imellem vore 
udgifter og indtægter. Herved reduceres også risikoen for pludselig kraftige, 

men nødvendige kontingentstigninger. 
På udgiftssiden har der igen i år været en tung post der heder administration, 
og deri ligger ekstra udgifter til oplæring af kasserer i bogholderi, samt udgifter 
til hjælp med rådgivning og tilpasning af vedtægter.      

FiskeRIBEtragtninger 
I 2012 blev lagt tre numre ud som kunne læses eller downloades fra vor 
hjemmeside. 

Nyhedsmail: 
Heller ikke i år er der udsendt nogen nyhedsmail. Vor kasserer har forsøgt at få 
vore medlemmer til at indsende deres mailadresse; dette er sket, da det i 
fremtiden vil være e-mail frem for brev kommunikation med medlemmerne 
foregår. 
ribesportsfisker.dk 

Vi er i øjeblikket ved at få lavet en helt ny hjemmeside og her vil bl.a. 
information og nyheder blive mere tilgodeset end tidligere.  Hjemmesiden 

ventes inden længe at være på nettet. 
 
 

http://www.ribesportsfisker.dk/
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Juniorarbejdet: 
Med juniorarbejdet må vi desværre sige at det går lidt tungt. Per, der er 

tidligere juniorleder i foreningen, forsøgte at arrangere månedlige fisketure for 
juniorer. - Der var blot ingen tilmeldinger til disse fisketure, selv om de var 
offentliggjort på hjemmesiden. 
Kaltoftevej 2  
På den vestlige side af ejendommen, har nogle af vor medlemmer fremstillet en 
ny port ind til laden og ligeså er døren ved siden af udskiftet. Tagrender er 
fastgjort hvor de flere steder før sad løse. I gavlen til laden er de vinduer der før 

manglede blevet monteret; således at svalerne ikke længere har fri adgang. 
Denne mangel har hidtil medført at gulve, borde, stole og alt hvad man 
anbragte i laden, blev overdænget med fugleekskrementer.   

 

Arbejde ved åerne: 
Foreningens længste bro, Mathiesens bro, var i årenes løb kommet i en så ringe 
forfatning at færdsel på denne var med stor risiko. Broen er nu fornyet, takket 

være stor indsats fra Erik og Henning og bistand lodsejeren. 
Ligeledes fik Poulsens plads sig en tiltrængt renovering. Træer og pilebuske er 
fældet og der er lavet pilehegn af overskudsgrenene, ydermere gav dette 
adskillige rummeter brænde, til huset på Kaltoftevej.  
Kontraktarbejdet: 
Også i 2012 har der været fornyelse af kontrakter; Men på grund af Børges 

sygdom, Så har jeg måttet tage lidt over og hjulpet Erik, der var ny til dette, i 

gang med arbejdet. Oplysninger om kontrakter er nu digitaliseret således at 
man hurtigt kan danne sig et overblik over de forskellige kontrakter og deres 
status. Arbejdet med kontraktfornyelse håber Erik at være færdiggjort i løbet af 
foråret. 
Vandpleje: 
 Efter at den nu opdaterede fiskerilov med dens nye krav til vandløbspleje trådte 

i kraft, fik vi gendannet et vandplejeudvalg. Stig og Jan som var ”motor” i dette 
udpegede Kemsgård Bæk som et godt sted at begynde, og gik straks i gang 
med at få de nødvendige tilladelser. Dette endte op med at der lørdag den 13. 
oktober, med hjælp af 18 frivillige medlemmer og noget maskinkraft, blev 

udlagt 25 tons gydegrus i bækken. Jan har siden lavet en beskrivelse af forløbet 
i vort medlemsblad.  
Ud over det vi selv har bidraget med har Naturstyrelsen fjernet spærringerne 

ved Ribe Stampemølle, Fole Dambrug, og nu mangler kun det allersidste at blive 
gjort ved Gels Dambrug, så er der også åbnet der. 
DSF 
Ved vor sidste generalforsamling var der stor bekymring blandt flere af de 
fremmødte om forbundets fiskeripolitiske holdninger, både når det drejede sig 
om fiskerilovgivning, og når der forhandledes med ministeren om fisketegn. 

Bestyrelsen i RSF aftalte derfor et møde med repræsentanter fra forbundet. 
Ligesom på kongressen, hvor det viste sig at vi bestemt ikke stod alene med 

denne kritik, som ved det efterfølgende møde, beklagede DSF denne situation, 
at man måske ikke havde helt føling med hvad der rørte sig blandt 
medlemmerne og at man fremover ville lytte mere til disse.  
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Gelsåsammenslutningen af 1976: 
Børge og jeg har i en længere årrække været medlem af bestyrelsen i 

Gelsåsammenslutningen. På generalforsamlingen februar 2012 var Børge på 
valg og han valgte der at trække sig fra dette arbejde. 
Siden har jeg så også meddelt, at jeg udtræder på generalforsamlingen februar 
2013. 
NB. Herefter er RSF så ikke længere repræsenteret i Gelsåsammen-slutningens 
bestyrelse. 
 

Sammenarbejdet for Ribe Å systemet 
I SU er der afholdt 7 møder i 2012. I begyndelsen af året drejede 
mødeindholdet sig om de nye fiskeregler. - Senere var det laksekvoten vi ikke 
kunne få. - Derefter skulle der gang i vores vandløbsrestaurering. - Da vi så fik 

en laksekvote, skulle denne fordeles. - Senere var der regnskabsmøde, og her 
sidst på året blev der udnævnt en ny miljøkoordinator: Niels Lodbjerg 
Michaelsen.  

 
Sæsonen 2012 og vore arrangementer: 
Gennem fiskesæsonen plejer vi at afholde fire fast planlagte arrangementer: 
Premieresamling Sct. Hans, fiskekonkurrence og sæsonafslutning. Og til alle 
arrangementer har der været en god tilslutning. Jeg vil dog lige her beklage at 
starttidspunktet for arrangementet ”sæsonafslutning” ikke var blevet lagt på 

hjemmesiden, hvilket medførte at nogle kørte forgæves. –dette bør selvfølgelig 

ikke ske igen.  
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til alle jer der i det forløbne år har ydet en 
aktiv arbejdsindsats ved et eller flere af vore arbejdsprojekter, også tak til alle 
jer der møder op i forbindelse med foreningens arrangementer. Den feedback vi 
på den måde får fra jer, er med til at holde ”dampen” oppe med arbejdet for 

foreningen. 
    
  På bestyrelsen vegne  H Axelsen 

 

 

Kasserer beretning 

Af; Elsebeth V. Andersen 
 

 
Opkrævninger 2013 
Så kom vi godt i gang med elektronisk indbetaling via DSF, det skal ikke 

være en hemmelighed at jeg var meget spændt på at se hvordan overgangen 
ville gå. Vi valgte at gå med til denne ordning af den grund, at vi kunne spare 
en del administrative omkostninger. Tilmed fremgik det fra DSF at der var 

kommet mere styr på det nye system. 
Vi er i bestyrelsen kede af ændringer, men det er hele tiden en overvejelse af 
at få tingene til at køre optimal, og det sker blandt andet ved at følge 
udviklingen. 
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Alt nyt har børnesygdomme i opstartsfasen som nogle af jer har bemærket. 

Jeg beklagerover for alle vores medlemmer at betalingsfristen var alt for kort. 
Informationerne som vi modtog inden vi gik med i ordningen var ikke helt 
tilfredsstillende, hvilket jeg også har udtrykt over for DSF. 
Men i det store hele er det gået godt, der har kun været få henvendelser 
angående fejl i indbetalingerne 
 
Medlemskort 2013 

For at kunne hente jeres nye fiskekort, skal i gå ind på 
http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/  der skal i logge ind med jeres DSF 
nummer og password. Dem der endnu ikke har fået lavet et password, kan 
samme sted ordne dette. Skulle det give problemer kan i altid henvende jer 

til mig. Mange har allerede nu henvendt sig fordi de ikke kunne se deres 
medlemskort med det samme, forklaringen er at alle indbetalinger først skal 
bogføres ved DSF og så danner de jeres kort. Dette vil man typisk først 

kunne hente i begyndelsen af marts måned. 
På det kort i printer ud vil jeres medlemsstatus fremgå, og det er kun det 
kort der er gyldig legitimation ude ved åen. 
Dem der ikke har mulighed for at printe deres kort selv, kan henvendes sig til 
mig, og så kan jeg sende et til jer. 
 

Medlemssatser 2013 

Som vi meddelte i 2012 ville vi frem over reguler vores kontingent satser, det 
gøres ikke for at opnå et stort overskud, men for at kunne overholde vores 
forpligtigelser. Nettoprisindekset ligger i 2013 på 2,29 %, vi har valgt at 
indeksregulere med 2,0 %   
 

 Medle

mstype 

2012 2013 

A-Senior kr. 1.450,00 kr. 1.480,00 

B-Senior kr. 820,00 kr. 840,00 

BB – Senior kr. 820,00 kr. 840,00 

Junior kr. 375,00 kr. 383,00 

   
 
DSF kontingent i 2012: 331,00 kr. 
DSF kontingent i 2013: 343,00kr. 
 

Problemer med indberetning af fangstrapporter 
Med den nye ordning, er der ikke længere bag på kortet mulighed for at 

udfylde sin fangstrapport. 
Dem der kan skal derfor huske at gøre det på vores hjemmeside 

http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk/
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http://www.ribesportsfisker.dk/   
Dem der ikke har mulighed for at gøre dette kan enten ringe eller sende den 

med posten, så skal jeg nok udfylde den for jer. 
Betalings information vedrørende leje af K2 
Fremover vil man modtage en regning pr. e mail for leje af K2, derfor er det 
vigtigt at man oplyser sin mail adresse når man reservere hytten. 
Hvis man ikke har e mail så vil den blive sendt med posten. 
 

 

 

SPORTSFISKERFORENING 

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2012 

 

 

Resultatopgørelse 

1.januar til 31. december 

 2012 2011 

 

 1 Kontingentindtægter  541.241 493 

 2 Øvrige indtægter  4.359 5 

    _______ _____ 

   DÆKNINGSBIDRAG  545.600 498 

 

   

 3 Fiskevand  -274.436 -265 

 4 Drift af Kaltoftvej 2  -16.312 -7 

 5 Øvrige driftsomkostninger  -85.717 -70 

 6 Medlemsudgifter  -29.043 -44 

 7 Kontingenter  -174.557 -166 
     

 DRIFTSRESULTAT  -34.465 -54 

 

   

 8 Renteindtægter o. lign.  24.590 25 

 9 Renteudgifter o. lign.  -433 0 
     

 ÅRETS RESULTAT  -10.308 -29 
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Balance 31. december   2012 2011 

Aktiver       

  

 10 Inventar RSF 0 0 

   Materielle anlægsaktiver 0 0  
     

 ANLÆGSAKTIVER 0 0  

   

    

Forudbetalt husleje 0 11  

   Forudbetalt leje af fiskevand 24.000 30   

   Tilgodehavende leje af hus 2.169 1  

   Øvrige tilgodehavender 0 5  
     

 Tilgodehavender 26.169 47 

 

 11 Likvide beholdninger 774.241 765  
     

 OMSÆTNINGSAKTIVER 800.410 812  
     

   

 AKTIVER 800.410 812  
     

 

 

Balance 31. december 

 Passiver      

  
 12 EGENKAPITAL 771.910 782  
     

   

 13 Anden gæld 28.500 30  
     

 Kortfristede gældsforpligtelser 28.500 30  
     

   GÆLDSFORPLIGTELSER 28.500 30  
     

   

 PASSIVER 800.410 812  
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Noter: 2012 2011 

 

 1 Kontingentindtægter  

 Kontingentindtægter medlemmer 544.210 493  

 Tilbagebetalt kontingent -3.034 -1  

 Kontingenter diverse 65 1  
     

 541.241 493 
     

 2 Øvrige indtægter  

 Indtægt ved arrangementer -4.359 -5  
     

 -4.359 -5 
     

 3 Fiskevand  

 Leje af fiskevand 264.244 264  

 Udgifter vedrørende fiskevand 10.192 1  
     

 274.436 265 
     

   

 4 Drift af Kaltoftvej 2  

 Lejeindtægter -24.975 -24  

 Lys og varme 5.635 7  

 Vand, spildevand og affald 4.926 0  

 Vedligeholdelse af materiel og hus 7.226 2  

 Husleje 23.500 22  
     

 16.312 7 
     

   

 5 Øvrige driftsomkostninger  

 Administration 77.789 62  

 Kontroludgifter 7.928 8  
     

 85.717 70 
     

 6 Medlemsudgifter  

 Medlemsinformation 8.255 19  

 Møder og generalforsamling 20.788 25  
     

 29.043 44 
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 7 Kontingenter  

 Kontingenter DSF 132.082 129  

 Gelsåsammenslutningen 32.325 27  

 Samarbejdsudvalget 10.150 10  
     

 174.557 166 
     

 

 8 Renteindtægter o. lign.  

 Renteindtægter 24.590 25  
     

 24.590 25 
     

  

9 Renteudgifter o. lign.  

 Renteudgifter 433 0  
     

 433 0 
     
 

 

 Inventar 

 RSF 

 10 Materielle anlægsaktiver  

 Kostpris 1. januar 2012 78.816  

 Årets tilgang 0  

 Afgang 0  
   

 Kostpris 31. december 2012 78.816  
   

  -78.816 

 Af-/nedskrivninger 1. januar 2012   

 Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver 0  

 Af-/nedskrivninger 0  
   

 Af-/nedskrivninger 31. december 2012 -78.816  
   

 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2012 0  
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 2012 2011 

 

 11 Likvide beholdninger  

 Danske Bank (giro) kto. 6668895 1.897 1  

 Frøs Herreds Sparekasse kto. 229873 -4.221 -13  

 Frøs Herreds Sparekasse kto. 1611852 549.256 555  

 Frøs Herreds Sparekasse kto. 2634708 227.210 222  

 Frøs Herreds Sparekasse kto. 8855637015 99 0  

     

 774.241 765 
     

 

 12Egenkapital  

 Egenkapital primo 782.218 811  

 Årets resultat -10.308 -29  
     

 771.910 782 
     

   

 13 Anden gæld  

 Skyldig revisor 28.500 27  

 Skyldige omkostninger 0 1  

 Skyldige checks 0 2  
     

 28.500 30 
     

   

 14 Eventuelle forpligtelser  

Foreningen har indgået aftaler om leje af fiskevand hos forskellige lodsejere. Den samlede 

årlige leje udgør kr. 265.000. Disse lejeaftaler er med forskellig restløbetid fra 1-10 år. 
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LOVE & VEDTÆGTER FOR RIBE SPORTSFISKERFORENING 
Af bestyrelsen 

 

§ 1. Foreningens navn. 

Foreningens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING". Foreningens hjemsted 
er Ribe. 
  
§ 2. Foreningens formål. 
Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i at fremskaffe 
fiskevand, sikre medlemmerne adgang til disse samt at ophjælpe 
fiskebestanden i de ejede/lejede fiskevande. 

  
§ 3.  Foreningens medlemmer. 

A. Alle kan søge optagelse i foreningen. Kun medlemmer med fast 
bopælsadresse i Danmark er valgbare til bestyrelsen og kan opnå A-medlems 
status. 
 
B. Ansøgning om medlemskab skal ske til foreningens kasserer.  
 

C. Ret til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst medlemskort. På 

Ribe å, Gels å samt Fladså stykket fra Harreby Bro til Sammenløbet mellem 
Gels å og Fladså å dog kun A-medlemskort (de 350 anciennitetsmæssigt 
ældste medlemmer). 

 
C1 Antallet af fiskende i Ribe Sportsfiskerforening afgøres af bestyrelsen 
under hensyn til fisketryk. Antallet af fiskende oplyses af bestyrelsen ved 
hvert års generalforsamling. 
Antal fiskende på A-stykket udgøres stadig af de 350 anciennitetsmæssigt 
ældste medlemmer. 

 
D. Medlemskortet giver kun ret til fiskeri med en stang ad gangen. 
 
E. Medlemskortet giver ret til at kontrollere andre fiskende. 

 
F. Enhver fiskende er ved åen forpligtet til at udvise god og sportslig opførsel. 
 

G. Ethvert medlem kan af bestyrelsen udelukkes af foreningen med 
omgående virkning. Udelukkelsen skal dog godkendes af første ordinære 
generalforsamling. 
 
H. Intet medlem må til egen fordel eje/leje fiskevand, hvori  
Foreningen har interesse. Det er ikke tilladt foreningens medlemmer at 
anvende eller røgte ruser eller andet selvfiskende redskab i vande, som er 

underlagt Ribe Sportsfiskerforening eller andre foreninger tilsluttet Danmarks 

Sportsfiskerforbund. Dette gælder dog ikke lodsejere. 
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I. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande fiskes fra og med 1. april og til 
og med 31. oktober. For Gelsåsammenslutningens fiskevand gælder 

Gelsåsammenslutningens til enhver tid gældende fredningsbestemmelser. 
(Se medlemskort og medlemsblad.) 
 
J. Bestyrelsen fastsætter mindstemål samt fangstantal for Ribe 
Sportsfiskerforenings vande. Vedr. mindstemål m.v. henvises til 
medlemskortets bagside. Alle fangede fisk, der ikke hjemtages, skal straks 
efter fangsten skånsomt genudsættes, så vidt muligt i levende tilstand. 

 
K. Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes med 
regnorm eller kunstigt agn. Det er således ikke tilladt at fiske med f. eks. 
maddiker, rejer, sildestrimler og lignende.  

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

M. Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af 
generalforsamlingen. Kontingentmæssigt ligestilles fremtidige 
æresmedlemmer med bestyrelsesmedlemmer. 
 
N. Der må i Ribe Sportsfiskerforrenings vande ikke benyttes orm til fiskeri i 
perioden 1/10 til 31/10. 

  

§ 4. Foreningens indtægter. 
A. Regnskabsåret går fra 1/1 til 31/12. Det reviderede regnskab skal 
forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 
 
B. Prisen på medlemskort fastsættes af bestyrelsen. 
 

C. Ved modtagelse af det første A-medlemskort, skal der ud over kortets 
pris, betales indskud, der udgør 400 kr. Dette indskud tilbagebetales aldrig. 
 
D. For juniorer under 18 år betales nedsat kontingent. For børn under 12 år 

er fiskeriet gratis (gælder også nabobørn og børnebørn), når de følges med 
et seniormedlem. kalenderåret er retningsgivende for, om man er junior eller 
senior. 

 
E. Betales kontingentet ikke til foreningens kasserer senest 1. februar, 
betragtes medlemskabet som ophørt (udmeldt). 
  
§ 5. Foreningens bestyrelse. 
A. Foreningens leder er formanden 

 
B. Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Disse vælges af generalforsamlingen 

og afgår efter tur med 2 hvert år. Formand og kasserer 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 
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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, skulle have været på valg. Såfremt en suppleant bliver 
bestyrelsesmedlem kan bestyrelsen indkalde den, der ved suppleantvalget fik 
flest stemmer uden at blive valgt. Følgelig skal der ved suppleantvalg altid 
opstilles mindst en mere end der skal vælges. 
 
C. Revision foretages af en anerkendt revisor, der også opstiller regnskabet. 
 

D. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Formand og kasserer skal så vidt muligt 
bo i Ribe. 
 
E. Generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og evt. fester afholdes i Ribe. 

 
F. Formanden har ved enhver afstemning på bestyrelsesmøder og 
generalforsamlinger ret til at afgive sin stemme. Ved stemmelighed træffer 

formanden afgørelsen (undtagen ved valg). 
  
§ 6.  Foreningens generalforsamling. 
A. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 
 
B. Generalforsamlingen skal indvarsles senest 8 dage forud, skriftlig i 

medlemsbladet "fiskeRIBEtragtninger" til alle medlemmer.  

 
C. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest medio 
marts. Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen skal være 
formanden i hænde senest 1. januar samme år. Såvel ved ordinær- som ved 
ekstraordinær generalforsamling skal forslag sendes sammen med 
indvarslingen til generalforsamlingen. Kun forslag der har været offentliggjort 

i "FiskeRIBEbetragtninger" kan vedtages.  
 
D. Indvarsling til ordinær generalforsamling skal indeholde denne dagsorden: 
1. Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden. 

2. Valg af dirigent. 
3. Formandens beretning. 
4. Kassererens beretning. 

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 til ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden 

og en begrundelse for indvarslingen. 
F. Følgende kan gennem bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær 
generalforsamling: 
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     1. Bestyrelsen. 
     2. Mindst 3 medlemmer af bestyrelsen. 

     3. Mindst 35 af foreningens medlemmer. 
 
G. En lovlig indvarslet 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 (60 %) af de afgivne 

stemmer. Ved ændring af § 3 stykke C. har kun medlemmer med A-
medlemskort stemmeret. 
 
I. Stemmeafgivning kan kun ske ved personlig fremmøde.  

 
J. Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.  
 

§ 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 3/4 

(75 %) af alle afgivne stemmer.  

 
C. Ved opløsning skal bestyrelsen, på den ordinære generalforsamling, 
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. 
  
Lovene er oprindelig vedtaget i 1941, senere ændringer er påført    
Ribe, marts 2012 
Bestyrelsen 
 

Forslag til afstemning på generalforsamlingen 

 
Forslag 1 
 
Af Flemming Holm: 

§.6 stykke H. 
Nuværende ordlyd: Til almindelig vedtagelse kræves almindeligt flertal. 
Ændring af love kan kun ske på en generalforsamling og kræver 3/5 (60 %) 
af de afgivne stemmer. Ved ændring af § 3 stykke C. har kun medlemmer 

med A-medlemskort stemmeret. 
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Ændres til: Til almindelig vedtagelse samt ændring af love kan kun ske på en 
generalforsamling og kræver almindeligt stemmeflertal. Ved ændring af § 3 

stykke C. har kun medlemmer med A-medlemskort stemmeret. 
 
Forslag 2  
 
Af, Morten Holm Witte: 
Nu da almindelige ormekroge er blevet forbudt, mener jeg at det må være på 
sin plads igen at få åbnet for ormefiskeriet i oktober. Derfor dette forslag til 

generalforsamlingen: § 3 N slettes. 
 
Af Johannes Schlüter: 
§ 3 N slettes, - hvilket betyder, at alle medlemmer får samme 

rettigheder/muligheder for at udøve deres form for fiskeri. 
For mig er en forening en sammenslutning af personer med forskellig 
baggrund, som har samme interesse, og hvor man tager hensyn til hinanden 

og ikke bekæmper hinanden.  
Dette har indtil nu ikke været tilfældet i RSF, hvor nogle egoistiske 
medlemmer har sørget for at få indført et forbud mod ormefiskeri, da de ikke 
selv fisker med orm. Hvad ville fluefiskerne sige til, hvis der blev indført 
forbud mod fiskeri fra solnedgang til solopgang?  
Så derfor kære medlemmer tænk Jer nu godt om inden I afgiver Jeres 

stemme. Der er ikke nogen der fratager Jer muligheden for at fiske med 

Jeres favorit agn ved at stemme JA til forslaget. 
Jeg håber og forventer at bestyrelsen vil kæmpe for at alle foreningens 
medlemmer accepterer/respekterer hinandens fiskemåde og dermed kraftig 
anbefaler et JA til at § 3N slettes. 

 

 

 

 

Forslag 3 

Forslag til vedtægtsændringer for Ribe Sportsfiskerforening. Forslaget er 
stillet af bestyrelsen og vil hvis det vedtages, træde i kraft 31-12-2013 og 
afløse de nu gældende. Eventuelle andre vedtægtsændringer der stemmes 
igennem på denne generalforsamling (2013) vil blive implementeret i disse 

vedtægter: 
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VEDTÆGTER FOR RIBE SPORTSFISKERFORENING                                                                            

 § 1.  Foreningens navn. 

Foreningens navn er "RIBE SPORTSFISKERFORENING". Foreningens hjemsted 

er Ribe. 

  

 § 2.  Foreningens formål. 

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse i at fremskaffe 

fiskevande, sikre medlemmerne adgang til disse, samt at ophjælpe fiskebestanden i 

de ejede/lejede fiskevande. 

 

§ 3.  Foreningens medlemmer. 

3.1 Alle kan søge optagelse i foreningen. Kun medlemmer med fast bopælsadresse i 

Danmark er valgbare til bestyrelsen.  

 3.2  Ansøgning om medlemskab skal ske til foreningens kasserer eller bestyrelse.  

 3.3  Ret til fiskeri i foreningens vande har alle, der har løst medlemskort. På Ribe å 

og Gels å, samt på Fladså å stykket fra Harreby Bro til sammenløbet mellem Gels 

å og Fladså å, dog kun de 350 anciennitets ældste medlemmer, – disse betegnes 

som A-medlemmer. 

3.4   Maksimalt 10 % af A-medlemmerne kan udgøres af personer uden fast 

bopælsadresse i Danmark. 

3.5  Antallet af fiskende i Ribe Sportsfiskerforening afgøres af bestyrelsen under 

hensyn til fisketryk. Antallet af fiskende oplyses af bestyrelsen ved hvert års 

generalforsamling. 

 3.6  Medlemskortet giver kun ret til fiskeri med en stang ad gangen. 

 3.7  Medlemskortet giver ret til at kontrollere andre fiskende. 

 3.8  Enhver fiskende er ved åen forpligtet til at udvise god og sportslig opførsel. (Se 

RSF’s hjemmeside) 

 3.9  Bestyrelsen kan ekskludere et medlem som i væsentlig grad har overtrådt 

foreningens - eller de lovmæssige fiskeregler, eller har handlet til skade for 

foreningen. Eksklusionen skal begrundes og meddeles skriftligt. 

 3.10  Eksklusionens varighed fastsættes af bestyrelsen. 

 3.11  Et medlem der ekskluderes kan kræve eksklusionen prøvet på førstkommende 

generalforsamling, og vil være gyldig når den godkendes med mindst 2/3 af de 

afgivende stemmer.  

 3.12  Intet medlem må uden bestyrelsens samtykke, eje eller leje fiskevand, hvori 

foreningen har interesse.  

 3.13  Det er ikke tilladt foreningens medlemmer at anvende eller røgte ruser eller andet 

selvfiskende redskab i vande, som er 

 underlagt Ribe Sportsfiskerforening eller andre foreninger tilsluttet Danmarks 

Sportsfiskerforbund. Dette gælder dog ikke lodsejere.  

 3.14  Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og godkendes af generalforsamlingen. 

 3.15  Æresmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er kontingent - fri. 

 

§ 4.  Fiskeregler 
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  4.1  Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande kun fiskes i, de af myndighederne 

fastsatte, lovlige tidsperioder.( Link til gældende fredningstider vil være at finde på 

foreningens elektroniske hjemmeside før sæsonstart). For Gels å 

sammenslutningens fiskevand gælder Gels å sammenslutningens til enhver tid 

gældende fredningsbestemmelser. Det påhviler ethvert medlem selv, at gøre sig 

bekendt med gældende regler, inden påbegyndelse af fiskeri.  

 4.2  Bestyrelsen fastsætter mindstemål samt fangstantal for Ribe Sportsfiskerforenings 

vande. Vedrørende mindstemål, 

 samt diverse lovmæssige bestemmelser, henvises til medlemskortets bagside eller 

til foreningens elektroniske 

  hjemmeside. 

4.3 Alle fangede fisk, der ikke hjemtages, skal straks efter fangsten skånsomt 

genudsættes. 

4.4 Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande udelukkende fiskes med regnorm 

eller kunstigt agn. Det er således ikke 

tilladt at fiske med eksempelvis maddiker, rejer, sildestrimler og lignende.  

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

4.6 Der må i Ribe Sportsfiskerforenings vande ikke benyttes orm til fiskeri i 

perioden 1/10 til 31/10. 

  

§ 5.  Foreningens økonomi. 
 5.1  Regnskabsåret går fra 1. januar -31. december.  Det reviderede regnskab skal 

forelægges generalforsamlingen til godkendelse. 

 5.2  Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. 

 5.3  Ved modtagelse af det første A-medlemskort, skal der ud over kortets pris, betales 

et gebyr, der fastsættes af bestyrelsen. 

 5.4  For juniorer under 18 år betales nedsat kontingent. For børn under 12 år er fiskeriet 

gratis (gælder også nabobørn og børnebørn), når de følges med et 

seniormedlem. Kalenderåret er retningsgivende for, om man er junior eller senior. 

 5.5  Betales kontingentet ikke rettidigt, betragtes medlemskabet som ophørt (udmeldt). 

Rettidig betalingsdato oplyses ved 

   kontingentopkrævning. 

 

§ 6.  Bestyrelsen. 

6.1  Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær, af næstformanden. 

 6.2  Bestyrelsesmedlemmerne varetager den overordnede ledelse af foreningen, og 

vælges på generalforsamlingen, af og blandt medlemmerne. 

 6.3  Bestyrelsen består af 7 medlemmer. 

 6.4  Valgperioden er 2 år, genvalg kan finde sted. 

 6.5  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær … 

 6.6  Bestyrelsen kan vælge at lade en forretningskasserer, udenfor bestyrelsen, varetage 

det praktiske kassererarbejde. Denne deltager da i bestyrelsesmøder uden 

stemmeret. 

 6.7  På generalforsamlingen vælges der 3 bestyrelsessuppleanter, (valgperiode 2 år). 

 6.8  Suppleanterne deltager, uden stemmeret, i bestyrelsesmøder, i det omfang 

bestyrelsen finder nødvendigt. 

 6.9  Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 3 af bestyrelsens 

medlemmer ønsker det. 

 6.10  Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er til stede. 
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 6.11  Ved afstemning i bestyrelsen, træffes beslutning ved almindelig stemmeflertal, ved 

stemmelighed er formandens, eller i 

   dennes fravær, næstformandens stemme afgørende. 

 6.12  Revision af årsregnskab udføres af autoriseret revisor eller registreret revisor. 

 6.13  Revisor vælges af bestyrelsen. 

 6.14  Generalforsamling, bestyrelsesmøder og eventuelt fester afholdes i Ribe-området. 

  

§ 7.  Ordinær Generalforsamling 
7.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

7.2  Generalforsamlingen skal indvarsles senest 14 dage forud, skriftligt enten pr. brev, 

e-mail, eller i medlemsbladet 

  "FiskeRibetragtninger", til alle medlemmer. Ligeledes skal indvarslingen lægges 

rettidigt på forsiden af foreningens elektroniske hjemmeside. 

7.3  Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år senest medio marts. 

 7.4  Forslag der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest 1. februar samme år. 

 7.5  Såvel ved ordinær- som ved ekstraordinær generalforsamling skal forslag sendes 

sammen med indvarslingen til 

   generalforsamlingen. 

 7.6  Kun forslag der har været offentliggjort i "FiskeRIBEbetragtninger" eller på 

foreningens elektroniske hjemmeside kan 

   vedtages. 

7.7 Ordinær generalforsamling skal afholdes med følgende dagsorden:  

        1.  Valg af dirigent. 

        2.  Beretning for det forløbne år. 

        3.  Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.       

  

        4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til buget for det kommende år. 

5. Indkomne forslag. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år og 3 

i ulige år. (Her skal navnene på afgående bestyrelsesmedlemmer oplyses, samt om 

disse modtager genvalg. Er foreslået medlem ikke til stede, skal skriftlig accept 

foreligge.) 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: 1suppleant er på valg i lige år og 2 i ulige år. 

(Her skal navnene på afgående suppleanter oplyses, samt om disse modtager 

genvalg. Er foreslået medlem ikke til stede, skal skriftlig accept foreligge.) 

  8.  Eventuelt. 

 

§ 8.  Ekstraordinær Generalforsamling 
8.1 Bestyrelsen eller mindst 20 % af foreningens medlemmer kan gennem 

bestyrelsen indvarsle til ekstraordinær generalforsamling. Denne skal afholdes 

senest 4 uger efter anmodningen, og skal indkaldes med 14 dages 

  varsel til alle medlemmer, enten skriftligt pr. brev, e-mail, eller i medlemsbladet 

"fiskeRIBEtragtninger". Ligeledes skal indvarslingen og dagsordenen lægges 

rettidigt på forsiden af foreningens elektroniske hjemmeside. 

 8.2  Indvarsling af ekstraordinær generalforsamling skal indeholde dagsorden og 

begrundelse for indvarsling.  

 

§ 9.  Afstemning 
9.1 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det 



fiskeRIBEtragtninger 23 

fremmødte antal medlemmer. 

9.2 Ændring af vedtægter kan kun ske på generalforsamling, og kræver mindst 3/5 

(60 %) af de afgivne stemmer. 

 9.3  Til vedtagelse af almindelige regler, herunder § 4. fiskeregler, kræves mere end 50 

% af de afgivne stemmer. 

 9.4  Ved ændring af § 3 stk. 3 og § 3 stk. 4, har kun medlemmer med A-medlemskort 

stemmeret. 

 9.5  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.  

 9.6 Såfremt et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig. 

 9.10  I tvivlstilfælde vedrørende stemmeafgivning, træffer dirigenten den endelige 

afgørelse. 

  

§ 10.  Foreningens opløsning 

10.1 Foreningens opløsning kan kun ske efter vedtagelse på først en ordinær 

generalforsamling og efterfølgende på en ekstraordinær generalforsamling. 

 10.2 På begge disse generalforsamlinger kræves vedtagelse med mindst 3/4 (75 %) af 

alle afgivne stemmer.  

10.3 Foreningens formue skal ved opløsning anvendes til gavn for fiskebestanden i 

Ribe å-systemet. 

 

 Vedtægterne er oprindelig vedtaget i 1941, senere ændringer er påført. 

 Ribe marts 2013 
 

Aktivitetskalender for 2013 
 

 16-04-2013  Sæsonstart 

 20-04-2013  Premiere på K2 
 23-06-2013  Sct. Hans på K2 

 16-08-18-08-2013 RSF Fiskekonkurrence på K2  
 

Køb & Salg 

 

Efter lang tids debat og sund diskussion  er bestyrelsen kommet til den konklusion at 

foreningens båd incl. bådtrailer skal sælges, da vi ikke mere har noget formål at bruge 

den til. Herfor indbyder vi til besigtigelse på K2, hvorefter der er mulighed for at 

aflægge bud. Båden er af mærket KEGNÆS model 470HE, stelnr, 2482. Der bydes på 

båd incl. Bådtrailer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



fiskeRIBEtragtninger 24 

Afsender:  
Ribe Sportsfiskerforening, 

Rylevænget 4, 6760 Ribe 

 
Returneres ved varig 
adresseændring med 
oplysning om ny 

adresse. 
  

 

Modtager: 

 

 

HUSK at meddele adresseændring ved flytning til forenings-

kassereren, og Danmarks Sportsfiskerforbund. Ligeledes at du selv 

skal tilmelde dig foreningens NYHEDSMAIL og skifter du mail adresse, 

så husk også at meddele os dette. 

 

Kørselsvejledning 


