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24. august 2021 

 
 

   

Generalforsamling i Ribe Sportsfiskerforening 

LØRDAG D. 28. AUGUST 2021 KL. 13.00 

I Dan Hostel. 

 

Igen i år bliver beretningen lidt anderledes end normalt, idet vi igen måtte udskyde 

generalforsamlingen pga. forsamlingsforbud mm 

Lad os håbe at corana pandemien er så meget på retur at vi kan afholde næste 

generalforsamling og andre planlagte arrangementer nogenlunde normalt fremover. 

 

Jeg vil starte med at vi rejser os op og mindes de medlemmer og lodsejer der er gået 

bort. 

Medlemmerne Mogens Heibøl Jensen og Leo Dahl, samt lodsejer Åge Poulsen. 

Åge Poulsen som jo har en af vores mest populære pladser opkaldt efter sig. 

Æret være deres minde.  

 

Nu er det lidt indviklet efterhånden med hvor lang en periode man skal referere fra, 

da de seneste 2 generalforsamlinger er blevet udsat og flyttet, Vi har også haft 

formandsskifte undervejs, hvor jeg tog stafetten fra Erik Dahlgren i marts, som jeg 

bærer med stolthed indtil vi finder en ny formand som vil fortsætte arbejdet. Men til 

trods for begrænsningerne som coronaen har ført til, har vi haft flere 

bestyrelsesmøder i K2. Og da vi ikke måtte mødes, på grund af restriktioner, havde vi 

en periode med 4 online bestyrelsesmøder, som efter lidt opstartsvanskeligheder 

fungerede ganske fint. 

Vi arbejder rigtig godt sammen i bestyrelsen, alle hjælper til og vi har rigtig mange 

gode diskussioner om opgaverne i foreningen.  

 

Mange af opgaverne er fordelt i bestyrelsen, hvor I der er tovholdere er gode til at få 

udført de opgaver der besluttes i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne i Ribe 

Sportsfiskerforening yder et meget stort frivilligt arbejde. Der er ofte opgaver der skal 

kigges på og det er altid en fornøjelse at være med til dette arbejde sammen med jer. 

Det skal I have et stort tak for. 

 

Der er også en stor gruppe af medlemmer der yder en stor indsats. 

Henrik Axelsen og Anton Schmidt gør en stor indsats med at holde området omkring 

K2, samt parkeringspladserne på kaltoftvej. 
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Jan Sylvester er som sædvanligt god til at deltage i el-fiskeri, Michael S. Nielsen er 

godt i gang med at bygge en fin bro til foreningen. Carsten Krupa har lagt fliser i 

bryggerset i K2. Vi har fået noget rigtig fint historisk grej af Henrik Bennedsen.  

 

Uanset om det er som murerarbejdsmand med Carsten Krupa. Terasselægger med 

bestyrelsen, eller undersøgelse af potentielle gydebanke steder med bestyrelsen og så 

videre. Så er Arling Feddersen altid parat til at give en hånd med. Derudover er der en 

række medlemmer der har hjulpet til ved Bl. a. K2 renovering igen i år. 

Både bestyrelsen og alle de frivillige der hjælper til har fortjent et stort bifald. 

 

Vi har også en række samarbejdspartnere, som vi har et rigtig godt samarbejde med. 

Det er DSF, DTU Aqua, DCV, Fiskeristyrelsen, kommuner via vandpleje, Hede 

Danmark omkring K2, vores sponsorer, Gelså Sammenslutningen og selvfølgelig vores 

naboforeninger, Sønderjyske og Konsortiet. 

 

Lodsejere: 

 

Vi har fornyet et par kontrakter i 2020, i 2021 fornyede vi 12 lodsejerkontrakter og 

jeg kan se at der er 5 kontrakter der skal fornyes til næste år. 

Vi har en rigtig god dialog med vores lodsejere, og jeg håber at I bliver ved med at 

behandle vores fiskevand med respekt og selvfølgelig ryd op efter jer, som I plejer. 

 

 

SU og GÅS: 

 

Gerda og jeg har deltaget i Gelsåsammenslutningens bestyrelsen 1 gang i perioden. 

Det var den 1. september 2020. 

Vi har været indkaldt til et andet møde undervejs, men meldte afbud på grund af 

restriktionerne. 

 

Premieren 16/04/2020: 

 

Der blev fanget 12 fine laks på premieredagen. Ligesom i år var der ikke kaffe og 

rundstykker på k2, men mon ikke det heldigvis kan genindføres til næste år igen. 

 

Fiskesæsonen 

 

2020 var en rimelig god sæson. Der blev fanget 807 havørreder i hele systemet, hvor 

vi i vores fiskevande tog over halvdelen, nemlig 450 Havørreder. Vores medlemmer 

fangede derudover 14 havørreder i Gelså Sammenslutningen. 

Der blev fanget 761 Laks hvoraf vi fik 185 Laks i vores vand (41 hjemtaget) Så her er 

vi den forening i systemet der har hjemtaget flest laks. Den sidste store kvotelaks 

blev hjemtaget i starten af maj 

 

Fiskekonkurrence: 

 

Fiskekonkurrencen blev desværre også aflyst, da vi ikke mente det var forsvarligt at 

samles så mange på daværende tidspunkt. 
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Aflysninger har desværre været gennemgående i næsten alle de arrangementer vi har 

forsøgt os med. Heldigvis er vi en fiskeriforening hvor formålet er at tage på fisketure 

i den skønne natur, og fisketurene har vi stadig haft mulighed for at nyde. 

 

Serniorfiskeriet: 

 

Seniorfiskeriet der også var under pres fra Coronaen var også aflyst i 2020, men i år 

kører det heldigvis derudaf igen, med stor opbakning. 

 

Sæsonafslutning: 

 

Sæsonafslutningen var desværre også aflyst. 

 

El-fiskeri:  

 

Den 5. december startede de ved Enderupskov og sluttede ved Varming bro. 

Der blev fanget 40 han laks og 30 hun laks. De største Laks var omkring 110-115 cm. 

Snæbler var der også en del af, der blev set 40 snæbler, 35 af dem omkring Varming 

bro. 

 

Udsætning: 

 

Der blev den 10.oktober 2020 udsat 30.000 ½ års lakseyngel i Ribe å systemet. 

Som vi sagt sidste år bliver der ikke udsat 1 års laks mere, formentlig på grund af at 

laksen nærmest selv kan formere sig. 

 

Vandpleje: 

 

Der har været et par gode projekter i 2020. 

- 400 meter gydestryg i mølbrobækken (Kolding Kommune) 

- Renovering af stryget ved gram slot. 

- 20 m3 grus i Skibelund mosebæk (kastrup enge) 

 

Passagen i Ribe by: 

 

Vi har i januar i år sendt en info-mail til alle medlemmer. 

 

Den indeholdt en meget detaljeret redegørelse af Lars Brinch Thygesen fra Forbundet, 

om arbejdet med at skaffe fri fiskepassage i Ribe By. 

 

Jeg vil ikke gentage, det der står i redegørelsen, men fortælle om, hvad der er sket 

siden. 

 

Vandområdeplanen for Vadehavet, herunder Ribe Å, er politisk godkendt af Esbjerg 

Kommune. Planen udpeger de 3 stemmeværker i Ribe By, som en hindring for fri 

fiskepassage. 

 

Planen er sendt til Miljøministeriet.  



4 
 

 

Ministeriet skulle 21. feb. 2021 have offentliggjort en vandplan for perioden 2021-

2027. 

 

Det er ikke sket. Dels pga. corona, men væsentligst fordi der er gået politik i sagen. 

Den kommende aftale om landbruget, herunder kvælstofsforurening i åer mv., har 

forsinket vandplanerne. Formentligt kommer den sidst på året 

 

Arbejdsgruppen med Lars Brinch Thygesen, Finn Sivebæk, Erik Dahlgren og Lars H 

Hansen har siden info-mailen afholdt 3 møder med interesseorganisationer i Ribe og 2 

udvalgsformænd. Der arbejdes intens på at komme videre med sagen for at skaffe en 

fri fiskepassage, der tager hensyn til de specielle for hold i Ribe bymidte. Næste møde 

bliver i oktober måned. 

 

 

K2: 

 

Vi har haft en rigtig god lejeindtægt i 2020. 

Der er kommet ny fin terasse,så man kan sidder og nyde udsigten ned over Gels å. 

Vi har sat en kasse op til falken, så den kan tage sig af mus mm. der vover sig i 

nærheden af K2. Jeg ved ikke om der er observeret falke i kassen endnu? 

Derudover har vi fået nyt køleskab (sponsoreret af Erik Schultz) fået en lidt mindre 

fryser, som jeg havde i overskud. Bryggerset har fået en rigtig flot flisebelægning og 

der er kommet en cromecast enhed til fjernsynet, så man kan se net-tv eller fiskefilm 

fra youtube, når det styrter ned med regn. 

 

Der er en del ildsjæle i bestyrelsen og foreningen, der virkelig gør en stor indsats til at 

K2 er et super hyggeligt sted at opholde sig. 

 

Pokalerne: 

 

Vis billeder på projektor. 

Største Havørred: Dennis Flynder: 85 cm – 7,2 kg fanget den 4.oktober. 

Største Laks: Dennis Hynkemejer: 104 cm – 11,5 kg fanget i Gelså den 27.maj. 

Gartner Mathiesens Mindepokal: Henrik Axelsen og Anton Schmidt 

Skal vi give pokalvinderne en hånd. 

 

Jubilæum 80 år: 

 

I år har foreningen 80 års Jubilæum. Det har vi af gode grunde ikke haft mulighed for 

at markere, før nu. 

For 80 år siden cyklede de første lystfiskere i Ribe Sportsfiskerforening ud til 

Karkovgård for at lave en aftale med lodsejeren. Her fik de den første aftale i land om 

fiskeret ved Gelså og Fladså. Senere samme år fik de også en aftale i land ved Fisker 

Marius Mikkelsen og siden er det så gået slag i slag med fiskevande indtil i dag, hvor 

vi råder over det bedste fiskevand i å systemet. 

  

 



5 
 

 

 

 

Diverse: 

 

Jeg hører rygter om at der er nogle der vil undgå at få deres oplevelser spoleret at det 

der kaldes internet eller sofa fiskere, og at de dermed indberetter deres fangster 

andre steder end der hvor de fanger fisken. Det vil jeg gerne opfordre til at man 

undlader. 

Vi kan ikke følge med i hvordan de enkelte vandløb har det, med bestandsanalyse 

mm. hvis ikke vi kan regne med de tal der tages ud af rapporterne. 

 

For at imødekomme denne uheldige tendens har jeg spurgt SU om man kan få en 

indrapportering der skjuler fangststedet, hvis ikke man ønsker det oplyst. 

Ligesom man nu også kan vælge at være anonym på SU fangstregistrering. 

 

Derudover vil jeg opfordre til at man taler om sagerne inden det udvikler sig til 

skænderier. Vi har et par eksempler hvert år, og jeg har selv oplevet hvordan en 

dårlig tone fra en anden fisker sætter sig som en dårlig oplevelse.  

Vi kommer alle sammen til åen for at få nogle gode oplevelser. 

Til nye lystfiskere, der er i tvivl om hvordan man håndterer et møde med en anden 

kan jeg kun opfordre til at man lige spørger fiskekollegaen inden man går i gang. 

f.eks. er du på vej op eller nedstrøms? Til den erfarne lystfisker der oplever at et 

andet medlem kommer lidt for tæt på, kan jeg igen kun opfordre til at man nævner 

det hele i en rolig tone. 

 

Stopper i Bestyrelsen: 

 

Jesper Hammer stopper som suppleant, jeg vil gerne sige mange tak til Jesper for 

indsatsen. 

Erik Dahlgren stopper efter mange års arbejde i bestyrelsen. Jeg vil gerne benytte 

denne lejlighed til sige tusind tak for din indsats i foreningen. Jeg har været meget 

glad for at arbejde sammen med dig, og du har været en kæmpe hjælp i denne 

periode hvor jeg har fungeret som konstitueret formand. Erik har sagt ja til at 

fortsætte som Suppleant og som Kasserer. Det sætter jeg meget stor pris på. 

Tusind tak Erik! 

 

Det var så min beretning. 

 

Jeg håber på en fortsat god sæson til alle! 

Knæk og Bræk 

Claus W. Ehmsen. 


