
 

27. februar 2020 

 
 

   

Generalforsamling i Ribe Sportsfiskerforening 

LØRDAG D. 14. MARTS 2020 KL. 13.00 

I RIBE FRITIDSCENTER – SPORTSVEJ 8, 6760 RIBE. 

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

 

1) Valg af dirigent. 

2) Formandens beretning for det forløbne år v. Erik Dahlgren 

3) Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019 v. Jesper Hammer 

4) Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020 v. Jesper Hammer 

5) Indkomne forslag: 

Forslag A: 

Forslag til generalforsamlingen 2020 i Ribe Sportsfisker Forening  

”Ribe Sportsfisker Forening ophører med at deltage i arbejdet omkring laksen og 

påbegynder et arbejde med reetablering af Ribe å´s havørred stamme.” 

 

Begrundelse: Historisk har der altid været en lille stamme laks og en stor og solid 

stamme havørreder i Ribe å. Imidlertid har der i de senere år været iværksat et stort og 

fornemt arbejde på at fremme laksen. Det har desværre vist sig at laksens fremme har 

betydet en væsentlig tilbagegang i den eller så flotte havørredbestand.  

Vi, der har fisket i Ribe å i mange år, har erfaret dette og biologerne er enige med os! 

I dag er vores forening i den situation at vi mangler medlemmer. Tidligere var 

interessen så stor at der var en betydelig venteliste.  

Den dominerende fangst er laks og med den nuværende kvotefordeling er ca. 90 % 

medlemmerne nødsaget til, hvis de fanger en flot laks, at skulle genudsætte den. 

(større end 75 cm) 

Når der tales havørred har 100 % lov til at hjemtage en god fisk. 

 

Vi ser derfor forslaget som en mulighed for at ”varetage medlemmernes interesse” 

bedst muligt og samtidig sikre foreningen, i en ellers økonomisk sårbar fremtid. 

 

Med venlig hilsen 

Forslagstillere: 

Flemming Holm Haderslev 

Frank Olsen Ribe 

Poul Erik Pedersen Fredericia 

Jens Andersen Vojens 

Forslag fremsendt d. 21. januar 2020. 

 

Forslag B: 

Stop for lakseudsætning. Forslagsstiller Allan Sørensen 

 



Forslag C: 

Udsætning af havørreder, bestanden går ned. Forslagsstiller Allan Sørensen 

 

Forslag D:  

§5 Foreningens økonomi 

Stk. 5.3 Ved modtagelse af det første A-medlemskort, skal der, udover kortes pris, 

betales et gebyr der fastsættes af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsens ændringsforslag: 

Stk. 5.3 udgår. 

 

Og vedtægtens 

Stk. 5.4 Man kan blive juniormedlem i RSF, når man er fyldt 8 år og til og med det 17. 

år. Medlemskabet er gratis i RSF og i DSF. Børn (nabobørn & børnebørn) under 12 år og 

uden medlemskab af RSF må fiske i foreningens fiskevande, dog er det ikke tilladt at 

hjemtage laks. Alle børn og juniorer er naturligvis i følgeskab med et seniormedlem 

indtil det fyldte 12. år. Fra det 18. til d. 25. år betales et beløb på: 1.000,- DKK (dette 

reguleres i henhold til foregående års november pristalsudvikling (nettopristal) + et 

engangsbeløb, som A-medlem, på 400,- DKK. Kalenderåret er retningsgivende for, om 

man er junior, eller senior. 

 

Bestyrelsens ændringsforslag: 

Stk. 5.4 Man kan blive juniormedlem i RSF, når man er fyldt 8 år og til og med det 17. 

år. Medlemskabet er gratis i RSF og i DSF. Børn (nabobørn & børnebørn) under 12 år og 

uden medlemskab af RSF må fiske i foreningens fiskevande, dog er det ikke tilladt at 

hjemtage laks. Alle børn og juniorer er naturligvis i følgeskab med et seniormedlem 

indtil det fyldte 12. år. Fra det 18. til d. 25. år betales et beløb på: 1.000,- DKK (dette 

reguleres i henhold til foregående års november pristalsudvikling (nettopristal). 

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

 

Der er ingen venteliste, det har der ikke været i mange år. Den eneste effekt de 400 kr. 

har er, at skræmme nye medlemmer fra at melde sig ind i foreningen. 

Det betyder, at der ikke skal betales gebyr ved nyt A-medlemskab, oprykning fra B til A-

medlem eller junior til A-medlem. 

 

Vedtægterne konsekvensrettes i henhold til beslutninger på generalforsamlingen. 

 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

På valg er: Erik Dahlgren, modtager ikke genvalg (på valg for 2 år), Allan Kjærgaard, 

modtager ikke genvalg (på valg for 2 år), Stig Guldborg, modtager genvalg (på valg for 

2 år), Finn Kruse, modtager genvalg (på valg for 2 år). Bestyrelsen forslår Jesper 

Hammer som nyt bestyrelsesmedlem. 

Claus Ehmsen, Gerda Feddersen og Ole Weltz er ikke på valg. 

 

7) Valg af 3 suppleanter. 

Bjarne Gert Rasmussen modtager genvalg. Bent Hyldborg Sørensen, modtager ikke 

genvalg. Erik Schultz modtager genvalg. Suppleanterne konstituerer sig indbyrdes efter 

valget, som henholdsvis 1. 2. & 3. suppleant. 

 

8) Eventuelt. 

 

Vel mødt. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Ribe Sportsfiskerforening. 


