
 

 

Referat generalforsamling 2021 
Af: bestyrelsen 
 
BSF afholdt ordinær generalforsamling 
torsdag 2.december 2021 kl.19:00 i 
Bjerringbro Idrætspark, Vestre Ringvej 7, 
8850 Bjerringbro. 

Generalforsamlingen blev afholdt i hallen 
og der var 35 fremmødte.  

Generalforsamlingen 2021 var en smule 
speciel da den startede med gennemgang 
af de punkter fra generalforsamling 2020 
(generalforsamlingen 2020 blev 
gennemført virtuelt pga. COVID-19).  

 
Generalforsamling 2021 – personlige samtaler. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 
 
 
1.Valg af dirigent 2020/2021 

Fælles for 2020 og 2021 generalforsam-
lingerne. 

• Steffen Toft Jensen valgt enstemmigt. 

Dirigenten startede med at konstatere at 
generalforsamlingen var lovligt varslet og 
beslutningsdygtig. 

2. Valg af 2 stemmetællere 2020/2021 

Fælles for 2020 og 2021 
generalforsamlinger. 

• Rasmus Ottesen og Jesper Hougaard 
blev valgt. 

 

3. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 2020 

Regnskabet for 2020 fremlægges og skal 
godkendes af forsamlingen. 

Nicolai Parbst fremlagde regnskab.  

 Der er fuldt hus af medlemmer. 
Et overskud på små 10.000,-.  
Der er solgt 200 dagkort flere end i 
2019. BSF støtter projekt hvor bliver 
havørreden af i Gudenå med 
31.750kr.  

Regnskab blev enstemmigt godkendt. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 2020 

På valg som bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode: 

 Casper Pedersen, Genvalgt 
 Erik Søndergaard, Genvalgt 
 Søren Agesen, Genvalgt  

 

5. Valg af Revisor og revisorsuppleant 
2020 

På valg som revisor: 

 Svend-Erik Sjællænder, genvalgt, 1-
årig periode 

 

  



 

 

6. Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning 2021 

Casper Pedersen aflægger bestyrelsens 
beretning. 

Casper mindes de lodsejere og medlemmer 
som var gået bort i 2021. Herefter 
fremlagde han bestyrelsens beretning som 
blev godkendt.  
Beretningen kan læses i Gudenå Nyt -
December 2021.  

 
Formand for BSF Casper Pedersen fremlægger bestyrelsens 
beretning december 2021. 
 
Derudover er der en kort orientering fra 
juniorklubben, vandplejeudvalget, 
Ørredfonden og Gudenåsammenslutningen: 

 

Orientering juniorklub 
Lasse Aagesen fortalte om juniorklubbens 
aktiviteter i 2021. Se separat artikel i dette 
nr. af Gudenå Nyt. 

 
Generalforsamling 2021 – Juniorleder Lasse Aagesen 
beretter om juniorklubben. Foto: Erik Søndergaard. 
 

Orientering Vandpleje og havørred 
projektet.  
Jesper Knudsen gennemgik aktiviteterne. 

Se separat artikel i dette nr. af Gudenå 
Nyt. 

 

Orientering Ørredfond 
Casper Pedersen gennemgik aktiviteter. Se 
separat artikel i dette nr. af Gudenå Nyt 
Januar/Februar 2021. 
 

Orientering Gudenåsammenslutningen 
Casper Pedersen gennemgik aktiviteter. 
Herunder de samlede fangster for 
Gudenåen 2021 samt BSF samlede bidrag 
til lakse udsætninger 2021, hvilket igen 
sneg sig over 200.000,- kr. (204.487,- 
hvoraf 48.492,- er lodsejerbidrag) 

 

7. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 2021 

Nicolai Parbst fremlagde regnskab.  

 Der er fuldt hus af medlemmer.  
 Et overskud på små 11.000,-. 
 Nedgang i dagkort salg.  

Regnskab blev enstemmigt godkendt. 

 

8. Behandling af rettidigt fremsendte 
forslag 2021 (30.oktober) 

Der skulle stemmes om to fremsatte som 
begge omhandlede ændring af sæson. 

Morten Andersen motiverede begge 
forslag:  

Forslag 1: Ændring af sæson til 1/3 til den 
31/10. Forslaget blev ikke vedtaget. 

Såfremt forslag 1 blev forkastet ønskede 
Morten at Forslag 2 kom til afstemning. 

Forslag 2: Ændring af sæson til 1/3 til den 
15/11. Forslaget blev ikke vedtaget.  

 

9. Orientering om budget herunder 
kontingent 2021 



 

 

Nicolai Parbst fremlagde budget 2022 

 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 2021 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 årig 
periode: 

 Nicolai Parbst, Genvalgt 
 Rasmus Ottesen, Genvalgt 
 Kim Sørensen, Genvalgt 
 Per Frost Vedsted, Genvalgt  
 Jesper Knudsen, Genvalgt 

 

Bestyrelses-suppleanter valgt for 1 årig 
periode er: 

 Jesper Hougaard, Genvalgt 
 Anders Stougaard blev valgt 

 

11. Valg af Revisor og revisorsuppleant 
2021 

Valg som revisor: 

 Niels Jørgen Ottesen, Genvalgt, 2-
årig periode 

Valg som revisor suppleant for 1-årig 
periode er 

 Gert Nielsen, Genvalgt 

 

12. Eventuelt 

Herunder uddeling af pokaler for årets 
største laks og juniorfisk. Årets største laks 
blev fanget af Lars Christensen og årets 
største juniorfisk gik til Tue Baner. 

Per Hougaard blev udnævnt som nyt 
æresmedlem. Motivationen kan læses i 
Gudenå Nyt -December 2021.  

 
Per Hougaard udnævnes til æresmedlem af BSF. Foto: Erik 
Søndergaard. 
 

Efter bestyrelsens indlæg blev der åbnet op 
for diverse drøftelser hvor bla. de dårlige 
fangster/ årsag og eventuelle løsninger 
blev livligt drøftet.  

Efter generalforsamlingen var foreningen 
vært ved en gang franskbrød m/rullepølse 
eller ost samt øl/vand/kaffe og naturligvis 
æblekage. 

 

 

 

  


