Generalforsamling i Kolding Sportsfiskerforening d. 22. 03. 2018

Kolding Sportsfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den
22. marts 2018 kl. 19.00 i Storhytten.
Referat:

1 Valg af dirigent: Tim Paludan Larsen. Konstatere at GF er lovlig indvarslet og at
der er 37 stemmeberettigede til stede. Gennemgår dagsordenen. Oplyser at der er
ændringer i dagsordenens punkt 5. således at bestyrelsen opstiller Thomas Jensen til
bestyrelsen på Tommy K Jensens plads. Peter Graff Madsen stiller op til bestyrelsen
på Morten Bertelsens plads. Lasse Fast Jensen stillet på som suppleant på Thomas
Jensens plads. Ellers ingen bemærkninger til dagsordenen.
2 Formandens beretning:
Medlemsudvikling mv.
I forhold til sidste år er vi samlet gået tilbage fra 511 medlemmer til 476 og på juniorsiden er vi gået
fra 53 til 38. Hvis vort formål udelukkende er at have det maximale antal medlemmer, er det er trist
udvikling.
Til den positive side kan siges at der i 2018 er kommet 27 nye medlemmer til; men vi budgetter
forsigtigt med kun 480 medlemmer i 2018.
Når Michael kommer til regnskabet, viI vi se at 2017 har været et økonomisk godt år; men der er
bud efter hver en krone. Der er i 2018 budgettet med et underskud som fremkommer ved planlagte
vedligeholdelsesarbejder. Vi har fået malet vægge, lofter og døre, for godt 53.000,- Vi skal have
lavet terrassen ca. 15-20.000,-, anskaffet nyt porcelæn med logo ca. 20.000,- og vi har et problem
med at vort tag smuldre, så der skal et nyt til. Vi har et tilbud på 300.000,- og et på 225.000,- På det
sidste tilbud kan vi reducere prisen ved, at vi hjælper med at tage det gamle tag ned og hjælpe med
at etablerer det nye.
Der indgår i det gode resultat også en eksproprierings godtgørelse på ca. 80.000,- i forbindelse med
etableringen af cykelstien. I samme forbindelse blev vi spurgt af entreprenøren, om de kunne
benytte vor nederste p-plads. Vi fik det derhen, at de til gengæld kunne planere og lægge sand på
samt stampe der, hvor vi skal udvide terrassen. Vi aftalte også, at de kunne lægge jord på vort
grundstykke, så det nu er meget mere plant. Jeg tror, at der er kommet godt et par meter på i den
nederste ende. Det betyder så, at vi også har fået et tilplantningsprojekt. Planterne er klar.
Vi har endvidere også planer om at få etableret en shelter i krattet ud mod cykelstien. Fiks og færdig
koster sådan en i god kvalitet 44.000,- men vi kan nøjes med at købe materialerne og så selv lave
den. Det koster 22.000,- I forbindelse med shelteren, laves der en mindre bålplads, så kan vore
juniorer kan invitere far og mor på Weekend ophold med alt betalt.
Fiskeriet
Vi har i år oplevet det bedste fiskeri nogen sinde. Der er rekord mange havørreder og gedder
registreret.
Det er blevet til 1401 havørreder, 20 bækørreder, 7 laks og 50 regnbueørreder i alt 1478 stk.
ørreder. Ole Vedsteds laks var på 104 cm og 11,2 kg.
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Sådan i runde tal er det jo ikke så ringe at 500 medlemmer på 5 km aktivt fiskevand fanger 1500
ørredfisk.
Sidste år blev det til 851 ørreder, så vi taler om en fremgang på 627 stk.
I søerne har der også været gang i den. Der er registreret 124 gedder i år mod 67 sidste år. Det er
næsten en fordobling.
Forrige tirsdag på Kolding å Aften blev der løftet lidt af sløret for, hvad vi kan forvente os af
fremtiden. Det vil vi informere meget mere om i maj – juni, når rapporterne fra DTU-Aqua er klar i
sin helhed.
Det er ikke KS folk, der tømmer Gelså for havørreder, laks, bækørreder og regnbuer Der blev taget i
alt 6 ørreder. Efter at Gels å har fået fjernet alle spærringer, og de smoltfælder der har være ved
indløb til dambrug er blevet udbedret, så kan vi se et positivt fiskeri i møde i de kommende år.
Samarbejdsudvalget for hele Ribe å systemet er i en positiv dialog med Ribe by om at få tilpasset de
opstemninger der er nødvendige for at bevare et konstant vandniveau i de dele af byen, der er
bygget på pæle.
Sænkes vandspejlet vil pælene rådne op. Problemet med opstemningerne er, at en stor del af fisken
bliver skadet, når de forsøger at passere.
Aktiviteter og konkurrencer mv.
Uden at gå i detaljer kan vi roligt sige, at der i løbet af året arrangeres en lang række aktiviteter
internt i foreningen inden for forskellige fiskeriformer som sø-, å-, kyst- og havfiskeri, så der er
noget for enhver smag, og det gøres for junior senior og veteranmedlemmer.
Af større arrangementer eller arrangementer rettet mod nye medlemmer kan nævnes, at der laves 4
fiskedage i Slotssøen for byens børn og unge for at tiltrække nye medlemmer. Der arrangeres
International fiskekonkurrence første weekend i oktober, et arrangement, hvor der kan fiskes i
samtlige vore fiskevande, samt på kysten. Også til International viser vi vort ansigt udadtil og får
normalt en halv snes nye medlemmer.
Storhytten benyttes flittigt året rundt til junior, senior og veteran klubdage og klubaftener.
Endvidere er Storhytten rammen om ca. 20 familiefester, når den er udlejet til et af vore
seniormedlemmer. Hen over årene giver det lidt slid og for at holde vort klubhus i topform er det
inden for det sidste år blevet malet både ud- og indvendigt. Tilbage står at få ordnet terrassen,
plantet ud mod den nye cykelsti, lavet en græsplæne, etableret en shelter med bålplads og så lige at
få skiftet taget. Alle projekter, hvor der er behov for frivilligt arbejde.
Vandpleje, natur og miljø
Ved Harte-Donssøerne har vort søvandplejeudvalg været særdeles aktivt for at åbne op for og
vedligeholde en lang række fiskepladser. Det har været med til at gøre vore søer meget mere
tilgængelige til glæde for alle vore medlemmer. Ved Soldaterbroen har vi fået sat en ny bænk op.
Der er også kommet nye bænke op ved Ejstrup, og der er lavet spang ved sammenløbet og en
overgang nedstrøms Plovfuren. Ligeledes er der en gruppe der hvert år sikre, at der er gode
adgangsforhold til og langs åen.
På en strækning nedstrøms Ågård Kro er der lagt godt 10 ton skjulesten ud, og det fortsættes der
med i år og næste år.
Vi er i dialog med Vejen kommune for at få skabt adgang til et mindre sideløb i Åkær å ved ”put i
hul”
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Vi har i år sammen med DTU-Aqua lavet en bestandsundersøgelse i hele Kolding Å systemet. På
17 dage har et hold med to KS medlemmer og en DTU Aqua miljøtekniker gennemfisket ca. 70
strækning på 50 meter hver for at få viden om fiskebestanden af bl.a. nyklækkede og 1. års ørreder.
Vi er blevet præsenteret for de foreløbige resultater, og de er særdeles positive. Aldrig før har DTUAqua konstateret en så positiv udvikling i et vandløbssystem. Den endelige rapport forventes klar i
løbet af maj - juni måned, og der vil så blive informeret mere præcist.
Vandrådsarbejdet er for vandrådene afsluttet. Vandrådenes indstillinger sendes af sekretariats
kommunerne vider i systemet til bl.a. politisk behandling. Vi må så håbe på en forstandig
behandling i forhold til alle interessenter ved vore vandløb. Vi har haft Preben Kaas og Jørn
Chemnitz siddende i vandrådet, der omfatter bl.a. Kolding Å.
Fiskeriopsyn
Vi fører et omfattende opsyn med fiskeriet ved vore fiskevande og i Kolding Fjord for at sikre at
gældende regler bliver fulgt. Der er samlet ved fiskevande og fjorden brugt langt over 350 timer.
De meldinger vi får ind, er at der i det store hele er styr på tingene, og ulovligheder er begrænsede
og sagerne ordnes i mindelighed ved fiskevandet.
Fiskevandskontrakter
Vi har i alt 9 forskellige fiskevandsaftaler
1 med Fiskeri- og vandløbslaug for Kolding-Nebel og Åkær Å som løber frem til 28. februar 2024
4 med Kolding Kommune som løber frem til 2020
1 om Sneum Å, den er genforhandlet i fredags og løber frem til 2028. der er flytte lidt på hvor vi må
parkere start af fiskeri og adgangsforhold. Se nærmere på vor webside.
1 om Gelså den løber frem til 2026
1 med Naturstyrelsen, som skal sendes i åben licitation hvert 10. år. Fiskevandet omhandler bl.a.
stykket fra starten af sumpen, forbi sammenløbet med Åkær Å og op til fårehuset på engen på
Trudsbrostykket samt fra Brænsmade bro og op til stryget ved Ferup sø.
Licitationen sluttede for to dage siden kl.12:00. Vi har givet vort bud og Kolding
Sportsfiskerforening har fortsat fiskeriet.
1 om Højrupgårdstykket som udløber nu og vi er i gang med en genforhandling. Stykket går fra
Stenvad dambrug og opstrøms til Brændsmadebro. Det er ikke et stykke vi fisker meget på fordi
adgangsforholdene ikke er gode. Det er Ok at få en aftale; men absolut ikke et must. Så ind til
videre holder vi os fra dette stykke.
”Hyldest til det skønne fluefiskeri” fik vi for et par dage siden af Knud Hegnet som også har lavet
det. Det var Knud Hegnet og John Johnsen der for 52 år siden startede vort juniorarbejde.
På vegne af bestyrelsen vil jeg rette en stor tak til vore samarbejdspartnere som er vore lodsejere,
Kolding Jagt & Fiskeri, Kolding Kommune, DTU-Aqua, DSF og ikke mindst de ca. 50 mand der
stiller op og yder en stor frivillig indsats, hvad enter det i udvalg eller på projektbasis. Uden Jeres
indsats kunne vor forening ikke eksistere.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget
3 Regnskab: Michael Podiss Petersen gennemgik regnskab og budget.
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.
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4 Indkomne forslag:
Forslag 1. Foreningens vedtægter ændres så de som vist nedenfor.
Gul/kursiv tekst er eksisterende ordlyd. Grøn/i parantes tekst er ny ordlyd.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Begrundelse: Forslaget er stillet for at få vedtægterne til at passet til den praksis der eksistere i dag,
samt kun at offentliggøre regnskabet på generalforsamlingen
Hvis forslaget vedtages i sin helhed bortfaldet de efterfølgende forslag.
Forkastes forslaget stemmes der om hvert af de nedenstående forslag 2 til 10
§ 1. Foreningens formål og hjemsted.
1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og
omegn værende fiskevande.
2. Foreningen samarbejder med Danmarks Sportsfiskerforbund.
3. Foreningens hjemsted er Kolding.
§ 2. Medlemmer.
1. Foreningen er en sammenslutning af sportsfiskere. Som medlem kan optages enhver uberygtet dansk
statsborger samt statsborgere fra det øvrige Skandinavien og EU, der er fyldt 18 år og opfylder danske såvel
som egne nationale bestemmelser for udøvelse af lyst / sportsfiskeri.
2. Maksimum 10 % af foreningens medlemmer kan være udlændinge (udenlandske statsborgere), og de
har ikke stemmeret ved foreningens generalforsamling.
3. Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen kan nægte
optagelse. (Indmeldelse foregår via foreningens / DSF web-side. Bestyrelsen kan annullere en optagelse.)
Denne afgørelse kan indankes for en generalforsamling.
4. Personer fra samme husstand, der i øvrigt opfylder betingelserne for optagelse som medlem af
foreningen, kan optages på et familiemedlemskab. Et familiemedlemskab kan omfatte højest 2 voksne, der
er fyldt 18 år, samt husstandens børn under 18 år. (Et familiemedlemsskab sammensætning og kontingent
fastsættes af bestyrelsen)
5. Aktive sportsfiskere, der ikke ønsker at benytte foreningens fiskevande, men som ønsker at støtte
foreningen og deltage i foreningens øvrige aktiviteter, kan optages som medlem med begrænset fiskeret
(det gamle åløb ved stadion) eller uden fiskeret. Medlemmer med begrænset fiskeret eller uden fiskeret
har ikke stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men har derudover samme rettigheder og
pligter som medlemmer med fiskeret.
6. Enhver, der ønsker at støtte foreningens formål, kan optages som passivt medlem. Passive medlemmer
har ikke fiskeret og stemmeret og er ikke valgbare på generalforsamlingen, men kan deltage i sociale
aktiviteter i foreningen.
7. Søfiskere har tale og stemmeret i forhold der udelukkende omhandler Harte- Donssøerne. Søfiskere er
ikke valgbare på generalforsamlingen.
§ 3. Generalforsamlingen.
1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der skal afholdes hvert år inden udgangen af
marts.
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2. Indkaldelse til generalforsamlingen offentliggøres med dagsorden, regnskab og budget i foreningsbladet
og på foreningens hjemmeside senest 14 dage forud. (på foreningens hjemmeside og / eller ved direkte
mail senest 14 dage forud)
3. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. februar.
4. Enhver beslutning træffes ved almindeligt stemmeflertal, når ikke andet er nævnt i disse vedtægter.
5. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ved forslag til bestyrelsespladser o.l. foretages der ved
stemmelighed lodtrækning mellem kandidaterne med lige mange stemmer.
6. I tvivlsspørgsmål vedrørende stemmeafgivning, træffer dirigenten den endelige afgørelse.
7. Der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når ¼ af de
aktive medlemmer skriftligt til bestyrelsen indsender anmodning derom. En sådan generalforsamling skal
afholdes senest 14 dage efter anmodning og indkaldes pr. mail / brev med 7 dages varsel. (på foreningens
hjemmeside og / eller ved direkte mail senest 7 dage forud)
§ 4. Bestyrelsen.
1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, der alle vælges af generalforsamlingen.
2. Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, økonomiske og juridiske, med ansvar over for
generalforsamlingen.
3. Formanden og kassereren vælges direkte af generalforsamlingen, den øvrige bestyrelse konstituerer sig
efter valget.
4. Der vælges endvidere på generalforsamlingen 2 revisorer, 1 fanebærer, samt 2 suppleanter til
bestyrelsen og 1 revisorsuppleant.
5. Alle valg er toårige. Der vælges skiftevis formand samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant eller
kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer samt suppleant. Revisorer og revisorsuppleant vælges sammen med
kassereren.
6. Ved et bestyrelsesmedlems frafald tiltræder suppleanten straks og sidder, til det pågældende medlem
var på valg.
7. Sekretæren fører forhandlingsprotokol over samtlige møder. Protokollen underskrives af formanden.
8. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg bestående af ikke medlemmer, når det skønnes påkrævet.
Bestyrelsen kan antage og afsætte fiskeriopsynsmænd i det omfang, det skønnes nødvendigt.
9. Alle valg under § 4 skal være danske statsborgere
§5. Kontingent og regnskab.
1. Seniorkontingent fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Bestyrelsen kan dog
fastsætte en seniorkontingentstigning på max. 5 %.
Øvrige kontingenter, mult og indskud fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen er endvidere bemyndiget til at
bevilge kontingentnedsættelse eller fritagelse for kontingent for særlige grupper. Kontingentet skal være
indbetalt senest den 1. februar.
2. Udmeldelse skal ske skriftlig til kassereren skriftlig senest 1. januar.
3. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren og forelægges på generalforsamlingen i
revideret stand.
4. Regnskabet revideres af foreningens revisorer og bilagene skal være godkendt af formanden. Revisionen
skal være afsluttet senest 10 dage før generalforsamlingen.
§ 6. Juniorafdeling
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1. Foreningen opretholder en juniorafdeling. for unge i alderen 10 – 18 år.
2. Juniorafdelingen er underkastet disse vedtægter, men er ellers en selvstændig afdeling af foreningen med
egen bestyrelse.
3. Medlemmer af juniorafdelingens bestyrelse har stemmeret på foreningens generalforsamling.
4. I juniorafdelingens styrelse skal der mindst være 1 medlem af foreningens bestyrelse eller et medlem
udpeget af denne.
§ 7. Særlige bestemmelser
1. Medlemmer må ikke uden bestyrelsens samtykke leje fiskevand, der tilhører Kolding Sportsfiskerforening
eller andre under Danmarks Sportsfiskerforbund værende foreninger.
2. Ethvert medlem har pligt til at tilbyde evt. leje af fiskevand til Kolding Sportsfiskerforening, før
vedkommende selv indgår i et lejemål. Dette gælder dog kun inden for Kolding Fjords afstrømningsområde.
3. Alle medlemmer er berettiget til at kontrollere andre fiskende i foreningens vande.
4. Samlevere til medlemmer med fiskeret kan i følge med medlemmet fiske frit i foreningens fiskevand. (stk.
4 kan udgå når vi har mulighed for et familiemedlemsskab.)
5. Børn under 10 år kan i følge med et medlem med fiskeret, der er fyldt 18 år, fiske frit i foreningens
fiskevand. Bestemmelsen giver ikke medlemmer adgang til at medtage børn som led i deres ansættelse i
institutioner eller lignende.
6. Alle medlemmer skal senest den 15. december hvert år indsende fangstrapport, (elektronisk eller
skriftlig) over fisk fanget i foreningens fiskevand. Udeladelse heraf medfører betaling af mulkt( pengestraf)
fastsat af bestyrelsen.
7. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, såfremt denne ikke overholder foreningens og
forbundets love, eller denne på anden måde skader foreningen. En eksklusion skal forelægges på den
førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse. Et ekskluderet medlem har ingen rettigheder i
foreningen eller til dennes midler.
§ 8. Ændring af love og vedtægter
1. Ændring i disse love og vedtægter for Kolding Sportsfiskerforening kan finde sted på enhver
generalforsamling når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Forslag til lovændringer skal være
optaget på dagsordenen.
§ 9. Foreningens opløsning
1 Opløsning af Kolding Sportsfiskerforening kan kun finde sted, når det vedtages på en generalforsamling
med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer og derefter vedtages på en, med dette ene punkt på
dagsordenen, ekstraordinær generalforsamling med mindst ¾ af de fremmødte stemmer.
2. Ved foreningens opløsning tilfalder alle dens midler Danmarks Sportsfiskerforbund til ophjælpning af
fiskebestanden i vore ferske vande.
Disse love og vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen, Kolding i januar 1975. Revideret i marts 2007,
marts 2011, marts/april 2012, dec. 2013, marts 2015

Forslag 1 blev enstemmigt vedtaget.
Det betyder at forslag 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10 bortfalder.
Forslag 2
§ 2. stk. 2 ændres som vist i forslag 1
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Forslag 3
§ 2. stk. 3. ændres som vist i forslag 1
Forslag 4
§ 2. stk. 4. ændres som vist i forslag 1
Forslag 5
§ 3 stk. 2. ændres som vist i forslag 1med ændring vedr. regnskab og budget i indkaldelse
Forslag 6
§3 stk. 2 ændres som vist i forslag 1samt på foreningens hjemmeside og / eller ved direkte mail
senest 14 dage forud
Forslag 7
§ 3. stk. 7. ændres som vist i forslag 1
Forslag 8
§ 6. stk. 1. – 2. – 3. – 4. ændres som vist i forslag 1
Forslag 9
§ 7. stk. 4. ændres som vist i forslag 1
Forslag 10
§ 7. stk. 6. ændres som vist i forslag 1

5 Valg til bestyrelse
Formand
Bestyrelse
Bestyrelse
Best. supp.

Torben Lindholst
Tommy K Jensen
Morten Bertelsen
Thomas Jensen

Modtager genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager ikke genvalg
Modtager genvalg

Thomas er suppleant og på valg og stiller op som bestyrelsesmedlem på Tommy K Jensens plads
Peter Graff Madsen stiller som bestyrelsesmedlem på Morten Bertelsens plads
Lasse Fast Jensen stiller op som best. suppleant på Thomas Jensens plads

Samtlige på valg og samtlige opstillede blev enstemmigt valgt.
6 Eventuelt.
Torben Lindholst takkede Morten Bertelsen og Tommy K Jensen for deres
mangeårige indsats i bestyrelsen.
Dirigent Tim Paludan Larsen konstaterede at dagsordenen var fulgt og gennemført op
kunne erklære generalforsamlingen for gennemført.
22 03 2018 / TKL

Side 7 af 7

