Grindsted Sportsfiskerforening
Generalforsamling i Grindsted Sportsfiskerforening 2019
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset på Svinget 12, 7200 Grindsted

Dagsorden ifølge lovene.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
Herunder beretning fra vandplejeudvalg og praktisk udvalg.
3. Regnskab.
4. Indkomne forslag.
2 forslag fremsat i 2018 skal viderebehandles i 2019. Se nedenfor.
5. Valg af bestyrelse.
Valg af kasserer. Anders Kristensen modtager genvalg.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:
Ryan Jacobsen modtager genvalg.
Peter Andreassen modtager genvalg.
Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.
6. Valg af suppleanter.
Valg af 2 suppleanter.
7. Valg af revisorer.
Johannes Hansen er på valg.
8. Pokaluddeling.
9. Eventuelt.
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Nedenstående forslag blev fremsat til generalforsamlingen 2018. Efter en længere debat blev det vedtaget, at
bestyrelsen præsenterede forslagene for Varde Sportsfiskerforening og behandlingen af disse genoptages på
generalforsamlingen 2019.
1. forslag:
Tilføjelse til ”Love for Grindsted Sportsfiskerforening”
Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller
lignende er som udgangspunkt ikke tilladt.
Baggrund for forslaget: Beskyttelse af foreningens fiskevande og sikring af at der ikke sker kommercielt
aktivitet langs disse.
2. forslag:
Tilføjelse til ”Love for Grindsted Sportsfiskerforening”
Udnyttelse af foreningens fiskevand i privat kommercielt øjemed, som f.eks. guidede fisketure, kurser eller
lignende er som udgangspunkt ikke tilladt. Bestyrelsen kan give dispensation til et arrangement, men ønsker
som udgangspunkt at det skal forgå i GSFF regi. Ansøgning om dispensation skal indsendes skriftlig til
bestyrelsen.
Baggrund for forslaget: Beskyttelse af foreningens fiskevande og sikring af at al kommercielt aktivitet langs
disse sker i foreningens interesse og med bestyrelsens godkendelse.
GSF og VSF har i fællesskab rettet en henvendelse til DSF, om at blive underrettet, hvis DSF har planer om
kurser på vores fiskevand, så vi kan blive taget med på råd. Ligeledes har GSF og VSF lovet hinanden at gøre
opmærksom på eventuelle arrangementer på fælles fiskevand.

Vi har modtaget 1 forslag, vi ikke i GSF kan tage stilling til, da det drejer sig om laksekvoten for Varde Å
Systemet. Men vi vil gerne tage en diskussion på generalforsamling, inden vi tager forslaget videre til VÅS.
Forslag:
For en bedre fordeling af fisketrykket i Varde Å Systemet. 40 % af laksene må hjemtages på zone 1, 40 % af
laksene må hjemtages på zone 2 og 20 % af laksene må hjemtages på zone 3, 4 og 5.
Begrundelse:
1. Fisketrykket er for højt i zone 1 og må reduceres.
2. Laks og havørred skal have mulighed for at trække op i systemet uden at være blevet kroget mange gange.
3. GSF’s medlemmer skal have muligheden for at fange i fisk zone 2.

Som de fleste nok ved er der ved Skjern Å Systemet blevet indført fangstbegrænsninger på laks, så det
tillades at fange 2 laks pr. døgn og 15 laks pr. sæson.
Samtidig tillades kun brug af flg. kroge, modhageløse eller med nedklemte modhager.
Enkeltkrog, maks. kroggab 10mm.
Dobbeltkrog, maks. kroggab 7mm.
Trekrog, maks. kroggab 7mm.
Det er også vedtaget at fiskeriet i Skjern Å Systemet lukkes ved vantemperaturer over 18°.
Da GSF har fiskevand i Skjern Å Systemet finder vi det fra bestyrelsens side uhensigtsmæssigt, at vi skal
have forskellige regler, alt efter hvilket fiskevand vi besøger. Desuden finder vi reglerne fornuftige for at
fremme overlevelseschancerne på de fisk, vi måtte genudsætte, og ser dem gerne indført ved Varde Å
Systemet.
Forslagene om fangstbegrænsning og krogstørrelser har vi sendt videre til behandling i VÅS. Men vi vil gerne
tage en diskussion om dem på generalforsamlingen.
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