
Referat fra GF i RSF – Dan-Hostel i Ribe - d. 28/8/2021. 
 

Deltagere: 23 Medlemmer. 
 

1. Dirigent: Finn Kruse. 

 

2. Beretning v Claus Ehmsen; se denne andet-steds (hjemmesiden); godkendt. 

 

3. Regnskab 2020 v, Erik Dahlgren: der blev spurgt ind til bl.a: nedgang i leje af 

fiskevand (dette skyldes forskydninger overt tid). ”Anden gæld”: måden revisor anfører 

hans honorar på. Lejekontrakter: disse laves typisk på 5 år. Enkelte har 10 år og nogle 

går fra år til år. Nogle er indeksreguleret og andre er på faste beløb. Herefter 

godkendt! 

 

4. Budget for 2021 v. Erik Dahlgren: her anførte Erik D at det ser ganske fint ud og dette 

skyldes vores fine medlemsantal (a-medlemmer: fyldt op og 21 b-medlemmer) & en 

særdeles fin og lidt uventet, men særdeles positiv, udlejning af K2. Godkendt. 

 

5. Ingen forslag indkommet. 

 

6. Claus Ehmsen, Gerda Feddersen og Ole Veltz: alle ønskede genvalg og alle er på valg 

for 2 år; alle blev genvalgt af forsamlingen. Der skulle vælges 1 nyt medlem til 

bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Emil Trans og dette blev tilsluttet af forsamlingen.  

 

7. Valg af suppleanter: disse vælges fra år til år: her stillede Bjarne G. Rasmussen, Erik 

Dahlgren & Erik Schultz op; alle blev valgt. 

 

8. Husk der er lidt tidligere udsætning af lakse yngel. Dette foregår i år d. 18 september. 

Tilmelding til koordinator Henrik Axelsen. Her er brug for hjælp. 

  Husk at der er seniorfiskeri, hver anden tirsdag i K2 (tjek hjemmesiden).  

Junior og aktiviteter for disse; bør man igen lave noget i evt. Ribe? Jo, måske! Sidste 

arrangement, var der ingen der dukke op. 

Afslutning på sæsonen: her vil der blive lavet et el andet arrangement (se hjemmeside). 

Fest for lodsejere: bør en sådan ikke laves igen – taget til efterretning af bestyrelsen. 



Etablering og udlægning af grus i bæk (v Toftlund) i uge 40: her mangler der ”hænder”! 

Bevoksning v åerne: kan dette ikke gøres bedre? – Jo, men det er ikke bare lige nok man 

kan igangsætte, da dette ikke er lovligt! Aftale m lodsejere? 

Dagskort el gæstekort: RSF sælger KUN gæstekort! 

El-fiskeri: dette gøres typisk i de samme områder, hvor sandsynligheden for ”gevinst” er 

størst og på kortest mulige tid. Kan og bør dette ikke ændres? Opgave for bestyrelse! 

Kursus i el-fiskeri: igen i år i Kastrup enge. 

Bestandsanalyse: forventes færdig foråret 2022. 

Herefter sluttede vi af med lidt smørrebrød og dertil hørende væske, kombineret med 

gode snakke v de forskellige borde. 

 

 Sluttelig konstituerede bestyrelsen sig:  

 Formand: Ole Veltz 

 Næstformand: Claus Ehmsen. 

 Sekretær: Gerda Feddersen 

 Kassere: Erik Dahlgren 

 Suppleant rækkefølge: 1. suppleant: Erik Schultz, 2.suppleant: Erik Dahlgren & 

3. suppleant: Bjarne G. Rasmussen. 

 

 

 

Ribe d. 30 August 2021 – Erik Schultz. 


