
 

 

 
Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer 

December 2022 

 
 

 
Havørred 57cm fanget af Thomas Christensen 14. november 2022. Genudsat. 

 

 
 

  



 

 

December 2022

 

Lodsejere og medlemmer ønskes en glædelig jul og et godt nytår. 

I dette nummer kan du blandt andet læse om årets generalforsamling. 

 

 
Rimfrost over Gudenå. BSF ønsker medlemmer og lodsejere glædelig jul og godt nytår. Foto: Erik Søndergaard 
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Formanden har ordet 

 
 

Så står julen for døren og gudenåsæson 

2022 er for længst slut. For os som bare 

skal ud er der stadig muligheder på søen, 

som kan byde på et fint fiskeri hvis ellers 

vejret tillader det.  

 

Generalforsamlingen er vel overstået og vi 

kikker nu frem mod 2023. Geddefiskeriet i 

åen kan dyrkes fra 16. januar, hvilket vi er 

mange som ser frem til.  HUSK at laksefisk 

er fredet frem til 1. marts. Fra 2023 og 

frem gælder det, at fiskeri ved Sandskredet 

kun er for medlemmer i april måned. 

Denne indskrænkning på dagskortfiskeriet 

er indført for at mindske presset på det 

meget populære stræk. Det pågældende 

stykke vil blive markeret op med gule skilt i 

løbet af vinteren.   

På generalforsamlingen blev bestyrelsens 

forslag om en hjemtagningsbegrænsning 

på laks vedtaget, hvorfor denne vil være 

gældende fra 2023. Som lystfisker fisker vi 

kun til eget forbrug, og en 

hjemtagningsbegrænsning vil give flere 

fiskere mulighed for at fange et af de 

eftertragtede trofæer. Som konsekvens af 

den nye hjemtagningsbegrænsning vil der, 

ved over gang til ny hjemmeside, være 

pligt til at indrapportere samme dag som 

fisken er fanget. Bestyrelsen forventer at 

overgå til ny hjemmeside under DSF i 

starten af 2023.  

 

De seneste par måneder har der gentagne 

gange været vist filmklip på de sociale 

medier af store mængder skarv i 

Randershavn og på fjorden. Det er intet 

under at havørreder, aborre og skrubber 

forsvinder fra fjorden – de bliv er 

simpelthen spist.  DSF har i efteråret 

forsøgt at starte en debat op om emnet, 

hvilket er et godt og tiltrængt tiltag. HUSK 

at skrive under inde på DSF-hjemmeside - 

Skarvbestanden skal reguleres, hvilket må 

være åbenlyst for de fleste.  

 

Til slut vil jeg ønske jer en glædelig jul og 

et godt nytår.  

Vi ses ved åen i 2023.  

 

Casper Pedersen 

Formand

 

  



 

 

Fangster Gudenå-BSF 2022 

Lidt statistik over fangster på fiskevand i Gudenå: 

 
laksefangster Gudenå-BSF (rød kurve der skal aflæses på venstre akse) og udsætning af smolt 1993-2022 (blå kurve, der skal 
aflæses på højre akse). Det bliver spændende om et par år når den rekordstore udsætning af smolt i 2022 vender tilbage. 
 

 
Udvikling i havørredfangster i Gudenå på BSF’s del af fiskevandet. Der er meget der tyder på at vi nærmer is et endnu lavere 
niveau. Bestanden er antagelig ved at kollapse. Sørgeligt set i lyset af for bedringer i vandløbet og det store arbejde i 
Ørredfonden for at ophjælpe bestanden. Alt sammen med en vision om en selvreproducerende bestand. Udsigterne hertil er 
svære at få øje på. 



 

 

 
Laksefangster GSF-Gudenå 2022 fordelt på måneder og hjemtaget/genudsat (C&R) 

 

  



 

 

Begrænsning i fiskeri ved sandskreddet 

Af: Bestyrelsen 

Bestyrelsen har fastsat en regel for fiskeri 

ved Sandskreddet gældende fra start af 

2023 sæson: 

Gult markeret stræk og P-plads er kun for 

medlemmer i perioden 1. april til 30.april.  

Den nye regel vil fremgå af kortbogen og 

Markeres op med skilte og info på P-

pladserne. 

 
Begrænsning i dagkortfiskeri ved sandskreddet i april måned hvor fiskeri på den gult markerede strækning er forbudt, ligesom 
p—plads 15 er forbeholdt til medlemmer. 

  



 

 

Referat fra generalforsamling 2022 

Af: bestyrelsen 

Referat fra generalforsamling torsdag den 

1/12-2022 kl. 19.00 

Sted: Bjerringbro Idrætspark, Vestre 

Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. 46 deltagere. 

1. Valg af dirigent 

Rasmus Ottesen blev valgt. 

2. Valg af 2 stemmetællere 

Søren Agesen og Anders Stougaard blev 

valgt 

3. Bestyrelsens beretning 

Casper Pedersen aflægger bestyrelsens 

beretning. Derudover er der en kort 

orientering fra juniorklubben, 

vandplejeudvalget, Ørredfonden og 

Gudenåsammenslutningen.  

Diverse spørgsmål blev besvaret. 

Hanse informerede om mulighed for P plads 

ved fyrhækken nedstrøms sandskredet. 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af 

regnskab 

Regnskabet blev præsenteret af Nicolai og 

godkendt af forsamlingen.  

 

5. Behandling af rettidigt fremsendte 

forslag 

Forslag til behandling på 

generalforsamlingen skal være indsendt 

senest 30.oktober. De indkomne forslag 

offentliggøres på foreningens hjemmeside 

senest 8 dage inden generalforsamlingen. 

Der skal stemmes om fremsatte forslag.  

 Forslag 1 

Forslag fremsat af: Arne Emil Jensen 

Forslag: Alt fiskeri skal stoppe d. 31 

oktober. 

Argumentation: Så vidt jeg kan 

huske var argumentet for at udvide 

sæsonen til 15 november, at 

havørreden visse år gik meget sent 

op i åen. Da havørreden har været 

fredet i en årrække, er der jo ingen 

grund til at bibeholde den 

forlængede fisketid, da kvaliteten 

som spisefisk også er meget 

begrænset. Flere andre åer stopper 

fiskeriet 15 oktober af samme grund. 

 

Forslaget blev forkastet 

 

 Forslag 2 

Forslag fremsat af: Verner Jensen 

Forslag: Indføring af C&R på laks fra 

1.november og frem til fredningen. 

 

Forslaget blev forkastet 

 

 Forslag 3 

Forslag fremsat af: Arne Emil Jensen 

Forslag: Ophævelse af fredningen af 

Gedder over 80 cm. 

 

Argumentation: Man har jo en 

handlingsplan, Havørreden tilbage til 

Gudenåen men så vidt jeg kan se 

fokuserer man kun på Skarv og 

Sælers belastning på havørred og 

laks, det har vi jo ikke meget 

indflydelse på. Hvad med at fokusere 

på det vi kan gøre noget ved, nemlig 

de store gedder der jo ingen 

naturlige fjender har. Her er lige et 

eksempel, lad os sige at der er 100 

gedder på vores fiskevand, og de 

hver æder 2 havørred eller laks om 

ugen så har vi jo mister over 1000 

fisk pr. år. hvad så hvis de æder 4 

fisk om ugen. 

 

Forslaget blev forkastet 

 

 Forslag 4 

Forslag fremsat af: Bestyrelsen 

Forslag: Der indføres en 



 

 

begrænsning på maks. 5 hjemtagne 

laks pr. fisker pr. år. 

 

Argumentation: Som lystfisker fisker 

vi kun til eget forbrug. En 

hjemtagningsbegrænsning giver flere 

medlemmer chancen for at fange en 

laks. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

6. Orientering om budget herunder 

kontingent 

Bestyrelsen orienterer om budget og 

kontingentsatser for 2022.  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 

suppleanter 

På valg som bestyrelsesmedlemmer for 2- 

årig periode:  

 Casper Pedersen, modtager genvalg. 

Genvalg 

 Erik Søndergaard, modtager 

genvalg. Genvalg 

 Søren Agesen, modtager genvalg. 

Genvalg 

 

På valg som bestyrelses-suppleant for 1- 

årig periode: 

 Jesper Hougaard, modtager genvalg. 

Genvalg 

 Anders Stougaard, modtager 

genvalg. Genvalg 

 

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant: 

På valg som revisor for 2-årig periode: 

 Svend-Erik Sjællænder, modtager 

genvalg. Genvalg 

På valg som revisor suppleant for 1-årig 

periode er: 

 Gert Nielsen, modtager genvalg. 

Genvalg 

 

9. Eventuelt 

Herunder uddeling af pokaler for årets 

største laks og juniorfisk. Der er ingen 

pokal til havørred pga. fredningen.

 

 
  



 

 

Bestyrelsens beretning 

 
Af: Casper Pedersen, formand 

 

Normalt starter vi med at mindes 

medlemmer og lodsejere som desværre er 

gået bort i det forgangne år. I år er det 

bestyrelsens overbevisning at vi ikke har 

mistet nogen. 

 
Formand Casper Pedersen fremlægger bestyrelsens 
beretning på generalforsamling december 2022. 
 

2022 har været et stille fiskeår, men 

heldigvis med lyspunkter. Fiskene var 

meget tidligt i åen, hvilket fisken fra 5. 

februar bevidner - det må være den 

tidligste fangede opgangsfisk i nyere tid. 

Den 1. juni var der landet 112 blanklaks på 

foreningens vand – hvilket er ganske godt 

og sammenlignet med 2021 over det 

dobbelte. Sidste år var der 31. juli kun 

landet 54 laks på BSF-vand. Desværre blev 

et godkendt forår afløst af et efterårets 

fiskeri som floppede fuldstændigt. 

 
BSF-æresmedlemmerne Hanse og Søren Andersen ved 
generalforsamlingen december 2022. 
 

Havørredprojektet er nu der hvor vi har 

gennemført to smolt udtræksundersøgelser 

og et kameraprojekt i gydebækkene. For 

nuværende er vi der hvor DTU er ved at 

udarbejde deres rapport – det bliver 

spændende at se hvad de når frem til. 

Bestyrelsen besluttede i 2021 at tilmelde 

foreningen River Fisher projektet. Projektet 

er kommunalt drevet og har til formål at 

trække lystfiskerturister til området til gavn 

for lokale erhvervs drivende. I bestyrelsen 

er vi overbevist om at et tæt samarbejde 

med kommunerne omkring åen er til stor 

fordel for foreningen. Bestyrelsen har i 

begrænset omfang givet tilladelse til 

guidning på foreningens fiskevand. 

Guiderne skal være medlem af foreningen 

og godkendes af bestyrelsen. De kan købe 

gæstekort til deres gæster i de perioder 

hvor der ikke sælges dagkort. I vil kunne 

møde dem ved åen i 2023 og frem. 

I bestyrelsen følger vi spændt gydebanke 

projektet som Gert fra DCV vil fortælle om 

lidt senere i aften. Etablering af 

gydebanker i hovedløbet fra værket til 

Bjerringbro vil give en helt anden å og 



 

 

forventeligt også et spændende fiskeri. 

Hvad det får at konsekvenser for sæson 

osv. må vi forholde os til når det bliver 

aktuelt. 

Et kik på 2023 

Det er bestyrelsens ambition, at vi i starten 

af 2023 kan gå over på en ny hjemmeside. 

Hjemmesiden bliver via DSF og 

fangstrapporten via DTU AQUA - 

fangstjournal. En model som mange andre 

foreninger anvender og som via DSF og 

DTU AQUA er fremtidssikret. En kæmpe 

fordel for foreningen – og så er det oveni 

købet ikke noget der koster os ekstra. 

I 2023 bliver der også ændret lidt på 

adgangen til fiskevandet for 

dagskortfiskerne – Bestyrelsen har i 

samarbejde med lodsejeren besluttet at 

fiskeri ved sandskredet kun skal være for 

medlemmer fra 1 til 30. april. Årsagen til 

denne indskrænkning af fiskeriet for 

dagskortfiskerne er, at der de seneste år 

har været flere uheldige hændelser i 

perioden. Det store fiske-pres og mange 

udefra kommende fiskere i perioden 1 – 16 

april hvor de vestvendte åer ikke er åbne 

for fiskeri giver tilbagevendende problemer 

som vi skal forholde os til. (gennemgang 

PP) 

I 2023 forventer vi fortsat at kunne 

gennemføre rundvisning ved fiskevandet 

som tidligere har været en stor succes. 

I bestyrelsen arbejder vi fortsat på at 

kunne tilbyde en række foredrag og 

aktiviteter omkring klubhuset. 

Arrangementerne vil blive annonceret på 

hjemmesiden efterhånden som de falder på 

plads. 

I foråret er det igen ambitionen at 

gennemføre en mere systematisk kontrol af 

fiskekort i perioderne med stort fiske pres. 

Dette koordineres med betjentene i løbet af 

februar. 

Foreningen forventer at udgifterne til 

klubhuset stiger i 2023. Det skyldes delvist 

at dagplejen har opsagt lejemålet, men 

også at vi må forvente at udgifterne til el 

og varme forbliver høje eller stiger. 

Umiddelbart betyder det at en større del af 

overskuddet fra dagskortsalget anvendes 

på klubhuset. På den positive side giver 

dagplejens opsigelse af lejemålet nogle 

muligheder for bedre at anvende 

klubhuset. Dette er bestyrelsen ved at 

afdække. 

Til sidst - Foreningen mangler en 

repræsentant i konkurrenceudvalget for 

Gudenå efterårskonkurrencen. Såfremt der 

er et medlem som kunne tænke sig at 

være med til at skabe rammerne om 

konkurrencen må i gerne tage fat i mig 

efterfølgende. Der er en del arbejde i det – 

men indsatsen honoreres også med kort til 

diverse foreninger. – Det er vigtigt at man 

har tiden og er villig til at påtage sig 

opgaver af praktisk karakter. 

Det afslutter bestyrelsens beretning 

Herefter vil vi give en orientering fra 

vandpleje udvalget, ørredfonden, 

juniorklubben, Gudenå-sammenslutning og 

som noget særligt for i aften vil Gert 

Holdensgaard fra DCV fortælle lidt om det 

før omtalte gydebankeprojekt. 

 



 

 

 
Jesper Knudsen orienterer om BSF vandplejeudvalg på 

generalforsamlingen 
 

 
Der deltog 49 medlemmer på årets generalforsamling 

 
Casper Pedersen orienterer om Ørredfonden 
 

 
Casper Pedersen orienterer om BSF juniorklubben.

  



 

 

Orientering om Ørredfonden 2022 

Udsætninger 2022 

Udsætningsplanen er næsten opfyldt i 

2022: 

 
 

 

Vi har haft lille dødelighed og nok lagt et 

par liter rogn for meget ind, og det har 

betydet at vi har et overskud på Ca. 7.000 

½-års ørreder som vi planlægger at levere 

til en ekstraordinær udsætning af i øvre del 

ag Lilleåen.  

Tilføjet efter generalforsamlingen: Denne 

udsætning er udskudt til januar på grund af 

en igangværende undersøgelse i Lilleåen. 

 

Moderfiskeri og strygning

 
Der stryget moderfisk første gang lørdag 3. 

december.  

 

Gudenåkonkurrencen 

Fangstmæssigt et af de dårligste år i 

mands minde 

157 deltagere – tilbagegang i forhold til 

tidligere år – og (igen) det laveste i mands 

minde 

Indvejning på Bamsebo camping var en 

succes! 

Der er rigtig gode faciliteter, så det vil vi 

gentage i 2023 

 

Havørredfangster i Gudenå BSF-vand 

Tilbagegangen i registrerede 

havørredfangster i BSF fortsætter – kun 14 

i 2022 

 

 

Tak til alle frivillige! 

 

Pasningsordningen hvor 12 mand står 

for den daglige pasning året rundt. Hvis du 

kunne tænke dig at høre mere så henvend 

dig – vi mangler hjælpere. 

PE-holdet på 5 mand, der vedligeholder 

anlæg og altid står klar til at hjælpe fx. 

med transport 

Arbejdsholdet der hjælper med sortering, 

læsning af fisk mv.  

Vi har 37 på mail-listen der kontaktes ved 

opgaver – det er uforpligtende – har du tid 

melder du dig til opgaven. Også her kan vi 

bruge flere! 

Konkurrenceudvalget 

Her mangler BSF dels en repræsentant til 

Gudenå konkurrenceudvalget, og dels 

praktiske hjælpere ved afvikling af 

konkurrencen. 

Opfordring! 

Vi kan godt bruge flere frivillige til at 
hjælpe, særligt er det vigtigt at finde en 
eller to der vil oplæres i strygning af fisk 

for at sikre driften fremadrettet. 

 
 



 

 

Ørredfonden siden sidst 

Af: Per Frost Vedsted 
 
Lørdag 3. og 17. december blev der strøget 

havørreder på dambruget i Skibelund.  
 

 
Strygning af moderfisk 2022. Gert, Kurt, Søren og Per 
Hørdum. Foto: ©Erik Søndergaard 

 
Med de nye reducerede udsætningsplaner 

har vi brug for 4,7 liter Lilleå og 8 liter 
Allingå – i alt 12,7 liter. 
 

 
Strygning 2022: Søren og Kurt stryger. Foto: Erik 
Søndergaard 
 
På de to dage fik vi den ønskede 

rognmængde i hus og moderfiskene er nu 
nænsomt genudsat i deres respektive 
vandløb. 

Dejligt at være færdigt før jul!  
 

STOR tak til de 10 frivillige der på de kolde 
dage stod for den vigtige strygning. 
 

 
 
 

Dato Lilleå Allingå 

3/12-2022 2,1 liter 5,5 liter 

17/12-2022 2,4 liter 2,6 liter 

 
Ialt 

4,5 liter 
≈45.000 stk 

8,1 liter 
≈81.000 stk 

12,6 liter ≈126.000 stk 

 

 

 
Strygning af moderfisk 2022. Søren Agesen stryger 
nænsomt en fin havørred. Foto: Erik Søndergaard 
 



 

 

 
Strygning 2022 – der gøres klar. Foto: Erik Søndergaard

Fiske-akademiets tur til Gudenå 2022 

Af: Niels Lynggaard 

På vegne af kursister og instruktører  

I Uge 42 afhold Danmarks 

Sportsfiskerforbund traditionen tro 

juniorkurset ‘Fiskeakademiet’ (Tidligere 

kendt som Juniorlederkursus) på Aalestrup 

naturefterskole. Og som de sidste par år 

skulle Gudenåen besøges i jagten på åens 

mange arter.  

På kursets sidste dag, en lidt kølig og 

smådryppende fredag i uge 42 begav 20 

håbefulde juniorer sig derfor til 

henholdsvist Langå og Bjerringbro, hvor 

der blev fisket primært efter gedder og 

laks.  

 

Ved Bjerringbro besøgte 6 juniorer 

fårefolden mens 14 juniorer gæstede Gul 

zone ved Langå. Der blev fisket med hele 

arsenalet, både flue, jerkbaits, gummidyr 

og kondomspinnere blev sendt ud over 

vandet.  

 

Til middag var status dog at fiske 3 som 

besøgte Bjerringbro havde lidt mere held i 

sprøjten og havde således haft held til at 

overliste en håndfuld gedder mens fiske 2 

havde nøjedes med at se laks vise sig i 

overfladen og ingen gedder havde udvist 

interesse for de unges agn og fluer.  

 

Uden mad og drikke duer som helten som 

bekendt ikke, så der blev grillet pølser i 



 

 

begge lejre mens vi forberedte os på anden 

etape af dagen; De sidste 3 timer inden 

afhentning.  

 

 

 

 

Med forlydende om laks på land ved 

Bjerringbro og pølser i maven var håbet 

således højt igen hos fiske 2, der gik til den 

med krum hals. Fordelt på mindre hold blev 

der fisket koncentreret de næste par timer, 

dog blev indsatsen kun belønnet med en 

enkelt gedde der inhalerede agnen 

voldsomt i egen brink. Lystfiskeri er 

heldigvis uforudsigeligt og det er ikke altid 

at indsatsen står mål med belønningen. På 

trods af forholdsvist få fangster havde vi 

haft en fantastisk dag og oplevet en masse 

ved vandet.  

 

Fiskeakademiet er, som en del af projektet 

“integreret undervisning” i år blevet støttet 

af Lystfisker Danmark. Støtten har blandt 

andet betydet at der kunne indkøbes 

lavu'er, trangia-køkkener, 

bestemmelsesduge mv. til brug på vores 

ungdomsaktiviteter, herunder 

Fiskeakademiet og vores tur til Gudenåen 

hvor vi havde gavn af at kunne sætte en 

Lavu op på shelterpladsen hvor vi kunne 

søge ly og nyde vores medbragte pølser.  

 

Vi takker og bukker og nejer for at vi måtte 

besøge jeres dejlige fiskevand. Alle vi 

mødte på vores færd var imødekommende, 

hjælpsomme og forstående overfor vores 

kursister og vores besøg. Det er dejligt at 

opleve, især fordi vi også gør en dyd ud af, 

at der skal være plads til alle og man skal 

udvise nødvendig respekt og hensyn til sine 

medfiskere. Der blev udvekslet både 

røverhistorier og tips & tricks med de 

fiskere vi mødte ved vandet og det er så 

sandelig en stor fornøjelse at se, at der er 

plads til alle, både store og små ved jeres 

fiskevand!  

 

Tak fordi vi måtte låne jeres skønne å 

nogle timer i efterårsferien.   



 

 

Bestyrelse, fiskeribetjente og 

udvalg mv. 
BSF Bestyrelsen 
 

Casper Pedersen 
tlf 5370 9440 
Formand og VPU 
formand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Per Frost Vedsted 

Næstformand og GØF 

naestformand@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Nicolai Parbst 
Kasserer 

kasserer@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 
Rasmus Ottesen 
Bestyrelsesmedlem og juniorklub 
rasmus_ottesen@hotmail.com 
 

Søren Agesen 
Bestyrelsesmedlem 
lsagesen@gmail.com 

 
Erik Søndergaard 
Bestyrelsesmedlem og vpu 
efs@fiberpost.dk 

 
Kim Sørensen 
Bestyrelsesmedlem 
meki@bknet.dk 
 
Jesper Knudsen 

Bestyrelsesmedlem og vpu 
jesperknudsen1976@gmail.com 
 
Jesper Hougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 

jrhjjh@hotmail.com 
 

Anders Stougaard 
Bestyrelsessuppleant og vpu 
anders.stougaard@outlook.dk 
 
BSF Bestyrelsen 
Fælles email til hele bestyrelsen 
bestyrelsen@bjerringbro-

sportsfisker.dk 

BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Verner Jensen 

Tlf. 6170 6784 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Steen Juhl Nielsen 
Tlf. 3035 6971 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 

Erik Schøler 

Tlf. 2263 1424 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Teddy Laursen 
Tlf. 2512 3618 

 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Gheorghe Nan  
Tlf: 2144 9777 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå 
Rasmus Ottesen 

Tlf: 5362 3959 
 
BSF fiskeribetjent, Gudenå  
Alan Stig Helgren Jensen 
Tlf:5334 1422 

 
 
BSF fiskeribetjent, Tange Sø 
Leif Kramer 
Tlf. 4088 8547 
 
BSF’s fiskeribetjente 

Fælles email adresse 
fiskeribetjent@bjerringbro-
sportsfisker.dk 
 

Fiskeristyrelsens kontrollør, 

distrikt Randers 
Fiskeribetjent Lars Høgild 
Tlf. 7218 5687 
 

Vandpleje 
Jesper Knudsen, formand 

Erik Søndergaard 
Jesper Hougaard 
 

Både Tange Sø 
Nicolai Parbst, nøgler og 
vedligehold 

NN (ny person søges) 
 

Gæstekort til Aulum Haderup og 
Silkeborg 
Kim Sørensen 

Tlf: 2049 1859 
 

Ørredfonden 
Per Frost Vedsted 
 
 

Gudenasammenslutningen 
lakseprojektet 
Casper Pedersen 
Thorbjørn Lager 
 

 
 

Juniorklub 
Lasse Aagesen, formand 
aagesenlasse@gmail.com 

 
Keld Nielsen, kasserer 
Rasmus Ottesen, juniorleder 
Jeppe K. Christensen, juniorleder 
Jan Kristensen, 
forældrerepræsentant 

 

Gudenå Nyt 
Per Frost Vedsted 
naestformand@bjerringbro-

sportsfisker.dk 
 

Veje og P-pladsen 
Kim Sørensen 
meki@bknet.dk 
 

Klubhus adresse og bestyrer 
Gudenåvej 22A 
8850 Bjerringbro 
Kim Sørensen, bestyrer klubhus 
Tlf. 2049 1859 

 

Broer, bænke og skilte 
Søren Agesen 
lsagesen@gmail.com 
 

Kim Sørensen 

meki@bknet.dk 

Lodsejerkontakt 
Niels-Jørgen Ottesen 
Tlf. 8668 3929 / 2217 7750 
njottesen@hotmail.com 
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