
 
 
 
 
Kære medlemmer 
 
Året 2017 er ved at rende ud.  
Det er nu tid til at reflekterer på året der er gået med bestyrelsesarbejde, 
medlemsmøder, aktiviteter og ikke mindst fangsterne. 
 
Laksefangsterne i Ribe å systemet har i 2017 været et rekord år med 826 laks, i 
2016 med 487. 
Laksebestand analysen er nu overstået. Vi afventer svaret derfor, og ser frem til 
en forhøjet laksekvote for 2018.  
 
Indrapporterede HØ fangster udelukkende i RSF fiskevande var 378 stk. Vi mener ikke 
det er det rigtige antal fangster. Vi mangler indrapportering fra en del medlemmer. 
Det arbejder vi videre med.  
Havørred fangster i alle vestvendte åer har i 2017 været mindre end 2016. 
Det sker imellem årene set tilbage i statistikkerne. Der er mange forskellige 
årsager til det, og ikke kun en årsag. 
Vi har oplevet mange HØ fangster målt helt ned til 35 cm. Dette er ikke noget vi 
oplever hvert år. Hvilket også tyder på, at mange HØ har valgt at blive derude et 
år mere, inden de trækker op i åen.  
Vi har potentiale til både laks og HØ i Ribe å systemet.  
På info mødet vi afholdte den 16. november, viste Finn Sivebæk DTU os nogle 
grafikker af ynglebestanden af HØ i Ribe å systemet. 
Flotte resultater, som lover rigtig godt for fremtiden. 
Vi skal blot fortsætte med det vigtige vandplejearbejde, med udlægning af 
gydebanker og fjerne spærringer i hele systemet og ikke mindst i Ribe by. Heldigvis 
har vi i hele Ribe å systemet mange ildsjæle, der bruger mange timer på dette 
vigtige arbejde. 
 
K2 er i år igen blevet renoveret ude som inde. 
Se billeder og omtale på hjemmesiden. 
Udlejningen af K2 går fantastisk godt. Bestil leje af K2 i god tid, der er mange om 
buddet. 
Inviterer gerne familien med på sommerferie i juli måned. Der er internet, varme, 
opvaskemaskine, flot køkken og stue med tv. Plads til 8 overnattende personer. 
Udleje pris ialt ca. kr. 500.- pr døgn for 8 prs.  
 
Den 16. april vil der være opført 2 shelters og 2 langborde/bænke ved K2. 
Juniorer som seniorer kan benytte dette. 
Vi har 37 juniorer. Kun ganske få møder op til vores aktiviteter. Vi håber at jer 
forældre vil bakke bedre op om juniorer arbejdet i 2018. 
 
Vi anbefaler at flere medlemmer deltager til fluebindings aftener i K2. Se opslaget 
på hjemmesiden.  
 
Bestyrelsen arbejder rigtig godt sammen. Og hver for sig. 
Uddelegering med ansvar er princippet vi arbejder efter. Og det fungerer rigtig 
godt. 
I har brugt rigtig mange timer af jeres fritid for RSF! Stor tak til jer alle. 
År 2017 er organisatorisk det nemmeste år, jeg har haft som formand i 5 år.  

 



 
Vores forholdsvis få flittige medhjælpere har igen i år gjort en stor forskel. Stor 
tak til jer alle. 
 
I min kommende formandsberetning, vil jeg naturligvis komme nærmere ind på arbejdet 
m.m.  
Der afholdes generalforsamling lørdag den 3. marts kl. 13.00 i Ribe Fritidscenter. 
Dagsorden sendes ud i februar måned. Husk at evt. forslag skal være formanden i 
hænde senest den 1. februar. 
 
Jeg vil dog allerede nu meddele jer, at jeg trækker mig som formand til GF den 3. 
marts.  
Jeg var ikke på valg før år 2019.  
Jeg har valgt at stoppe pga. helbredsmæssige grunde.  
Jeg har dog aftalt med bestyrelsen, at jeg fortsætter med vandplejearbejdet. Dvs. 
Tønder kommune og Esbjerg kommune vedr. passage vanskelighederne i Ribe by.  
Ligeledes fortsætter jeg med sponsor arbejdet og evt. ad hoc opgaver.  
Men ikke som medlem af bestyrelsen.  
 
Det er med stort vemod, at jeg har truffet denne beslutning. Jeg har haft mange 
gode timer med medlemmer, bestyrelsesmedlemmer og samarbejdes partnere. Jeg har 
fået et godt netværk, jeg fortsat kan mødes med ved åen.  
 
I ønskes en glædelig jul og godt nytår.  
 
Med venlig hilsen 
Asger Brodde 
Formand for Ribe Sportsfiskerforening og SU Samarbejdsudvalget for Ribe å systemet 
Mail abrodde@icloud.com Nyt telefon nr. 21831122 www.ribefisker.dk  
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