Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening.
Bestyrelsens beretning 2012.
Nu går året på hæld og det er igen tid til, at vi sportsfiskere samles til generalforsamling.
Gamle fiskekammerater og nye medlemmer mødes her i hyggeligt lag, for uformelt at tale
om sæsonens oplevelser, men også for, med alvor, at kikke fremad i fællesskab og til fælles
bedste.
Igen har Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, alt i alt, haft et godt år, hvor mange
ønsker og mål er blevet indfriet– men det har også været et pokkers dyrt år for foreningen.
Året begyndte med en dejlig lodsejerfest på Madsens Hotel.
De 6 lodsejerrepræsentanter blev genvalgt denne aften, og det blev efterfølgende fejret
med god mad, sange og dans.
Denne lodsejerfest er en del af foreningens ydmyge betaling for fiskevandet, men det er
især en aften, hvor de nære relationer mellem foreningen og lodsejere knyttes og plejes på
bedste vis.
Årets lodsejerfest var bestemt heller ikke en undtagelse på disse punkter, men den var også
dyrere end sædvanligt.
Det er med glæde, at vi har kunnet byde to nye lodsejere med i lodsejerfællesskabet om BSF.
I løbet af denne sæson lykkedes det nemlig, at få fiskeretten lige nedstrøms Sandskredet.
Det lykkedes også, igen at få fiskeretten, oppe på det tidligere Krogsdal-stykke, hos familien
Veiergang.
Nu kan vi frit fiske Sandskredet uden at komme nær naboskel med fiskeri forbudt.
Ligeledes kan vi nu, ud mellem træerne, fiske det dybe skyggefulde stykke hos Veiergang,
hvor det står mange sandarter i foråret.
I år blev de nye grusveje langs jernbanen lavet. De har givet en lettere og mere sikker
adgang til nordsiden af vores fiskevand. På foreningens oversigtskort har vi kunnet indtegne
seks nye P-pladser på nordsiden af åen - og endda en’ ny på sydsiden. P-pladser er
nødvendige for tilgængeligheden til fiskevandet. Vi har nu 27 P-pladser og BSFs standard på
veje og P-pladser er høj, sammenlignet med andre populære fiskevande. Det har vi
medlemmer, dagkortgæsterne og lodsejerne god glæde af, men at vedligeholde så mange Ppladser og veje er blevet en stor udgift for foreningen.
Det er selvfølgeligt dejligt, at BSF kan tilbyde et attraktivt og populært fiskevand.
I år oplevede vi en øget tilgang af medlemmer – især tidligt på sæsonen. Stop for
dagkortsalg til vintergedde-fiskeriet og store Gudenålaks allerede i marts, i samspil med
hurtigt opfiskede kvoter i Vestjylland gjorde, at vi måtte oprette medlemsventeliste allerede
inden sommerferien.
Stop for dagkortsalget til vintergeddefiskeriet gav ordnede forhold igen, men det betød også
en overraskende voldsom nedgang i dagkortsalget. Det var nødvendigt med reguleringer,
men det er ret dyrt.
At vi allerede opnår vores medlemsbegrænsning på 600 seniorer og pensionister i foråret, er
også dyrt for BSF, da vi derved går glip af Sportsfiskerforbundets 50 % rabatordning for
medlemsskaber tegnet i det 2. halvår.

Det er også dejligt, at foreningen har en ualmindelig velfungerende og populær juniorafdeling. Juniorlederne gør et imponerende arbejde med, at give ungdommen indblik i
fiskeri, natur og frivilligt foreningsliv.
Vi har valgt, at gå med i det nye junior-fiskefællesskab under Sportsfiskerforbundet, sådan
alle BSFs juniorer kan fiske frit hos alle foreninger i Forbundet.
Vi har i år også bevilget juniorklubben mere plads, til flere værkstedsaktiviteter, i klubhuset.
Juniorerne prioriterer vi meget højt. Så da der hurtigt måtte lejes en reservebil pga. autonedbrud på vej til færgen, til Mandalelven i Norge, var valget ikke svært – bare ret dyrt.
Ligeledes prioriterer vi også, at kunne give folkepensionister en rabat på medlemskabet.
Men folkepensionister udgør en større og større andel af medlemsskaren i foreningen.
Hvert pensionistmedlem bidrager faktisk kun med 169,- kroner til foreningens samlede
driftsudgifter, så den nuværende pensionistrabat bliver simpelthen for dyr i længden.
Sidst, men ikke mindst, må bestyrelsen bare erkende, at vi alle har undervurderet behovet
for indgående projekt- og økonomistyring på vores nye hjemmeside.
Vi valgte endda, at engagere med et professionelt firma, i håb om bare lidt professionalisme.
Bestyrelsen er ærgerlig over hjemmesidens lange leveringstid og at alt blev så dyrt.
Som I nu kan forstå er der flere grunde til, at 2012 blev et pokkers dyrt år for foreningen.
Heldigvis havde vi hensættelser fra 2011 til den nye hjemmeside, men andre af de store
udgifter accepterede vi på bestyrelsesmøderne, f.eks. nye P-pladser og vejvedligehold. Årets
manglende indtægter stod først klart langt henne i regnskabsåret.
Heldigvis har vi kunne generere solide overskud i de forgangne år, så der er lidt at tære af.
Den årlige betaling af en BSF-opkrævning består p.t. af tre ting, nemlig et BSF-medlemskab,
et laksebidrag og et Forbundsmedlemskab.
Bestyrelsen har brugt meget tid på de seneste ordinære, og endda ekstraordinære,
bestyrelsesmøder på minutiøst at gennemgå og forstå de økonomiske kræfter i BSFs drift.
Vi kan enten skære ned, vi kan også øge indtægterne eller vi kan lidt af begge dele.
Foreningen lever bestemt ikke over evne, men vi har længe aktivt fastholdt at tilbyde
underskudsgivende juniormedlemskaber, at give en stor pensionistrabat og i en lang
årrække ikke at hæve kontingentet. Denne model bliver ikke ved med, at kunne hænge
sammen økonomisk.
Det er meget svært for bestyrelsen, løbende at følge økonomien og opnå afbalancerede
årsresultater, når de store variable indtægter, som f.eks. dagkortsalget, primært ligger i de
sidste måneder af sæsonen.
Vi kan i bedste fald holde udgifterne indenfor budget og så hensætte et evt. overskud til, at
finansiere ekstra omkostninger året efter. Det lykkedes desværre ikke særligt godt i år.
Vi er komme frem til et nyt driftsbudget, med de nuværende gode tilbud og services.
Kvalitet koster, men nok om økonomi for nu. Det vender vi tilbage til senere i dagsordenen.
Kvalitet kendetegner fiskeriet i Gudenåen og Tange sø, og alle de muligheder for gratis
medfiskeri i f.eks. Karup Å, Storåen og Hadsten Lilleå som et BSF-medlemskab giver.
Vintergeddefiskeriet gav igen aktivitet ved åen fra sæsonstart, men på en betydelig mere
harmonisk måde end i den seneste år. BSFs vision om, at fastholde der gode geddefiskeri
gennem C&R og skånsomt fiskeri på de store gedder, blev fulgt op af samme 80 cm. maxmål af Randers-foreningen. Tak til Randers, for solidariteten og ansvarsbevidsthed.

Årets største gedde på 114 cm. blev fanget af Morten Andersen.
De vestjyske Gudenålaks kom allerede tidligt i marts. Vi åbner jo først for dagkortsalg d. 1.
april nu, så vi fik i den periode rigtig mange nye medlemmer – især ude fra Vestjylland.
Årets største laks hos BSF blev fanget d. 21. marts af Jens Hougaard. Den vejede 13,5 kg.
Forårsfiskeriet var godt og det bliver hurtigt bedre og bedre i de kommende år, da der nu
udsættes dobbelt så mange laksesmolt af den vestjyste stamme i Gudenåen.
Hele efteråret havde vi også et godt fiskeri efter laks, men af den svenske Ärtan-stamme.
Denne stamme udfases jo, til fordel for øgede udsætninger i Gudenåen af den vestjyske
stamme, men man kan godt blive lidt bekymret for fremtidens efterårsfiskeri, hvor der i år
sjældent blev fanget en af de fedtfinneklippede vestjysk laks.
Fældefangst i fisketrappen viste helt usædvanlig stor gennemgang af laks i år, men det kan
jo kun blive gætterier om, hvor de vestjyske laks forsvandt hen i sidste halvdel af sæsonen.
I år lykkedes det, at få en ordentlig havørred som årets største. Den 7. oktober fangede
Casper Pedersen en flot havørred på 7,8 kg. Den selvfølgelig skal pynte som træfisk i
klubhuset.
I alt blev der i år indberettet 66 havørreder og 402 laks fra vores fiskevand.
Tak til Gert Nielsen for at opsamle fangstindberetningerne og lave den flotte fangststatistik.
Også tak til Tage Odgaard for en flot opgørelse for fældefangsterne. Godt at fiskene ikke har
svamp i år, men ærgerligt at der slet ikke er gået nok havørreder op i fælden.
Vores gode fiskeri kommer bestemt heller ikke af sig selv - endnu.
Sidste år fordoblede BSFs generalforsamling og BSF-lodsejerne vores obligatoriske
støttebeløb til lakseudsætningerne i Gudenåen.
Denne velvilje til brugerbetaling gav genlyd ud i kommunerne og i vores naboforeninger.
Den samme velvilje ses ude blandt medlemmerne, hos vores kære naboforening i Langå.
BSF og vores lodsejere viser vejen til at fastholde af Gudenåens kvalitetsfiskeri.
Kommunernes og naboforeningernes støttebidrag følger efterhånden med op, sådan der
også i fremtiden kan udsættes mindst 100.000 stk. laksesmolt årligt i Gudenåen.
Viborg, Favrskov og Randers kommuner bidrager nu med i alt 300.000 kr. til
lakseudsætningerne, efter flere år med sportsfiskernes stigende egenbetaling og lovord i
pressen om udsætningernes store værdi i lokalområdet.
Kommunerne har fået beregnet værdien af laksefiskeriet i Gudenåen, og de vil nu yde
600.000 kr. årligt i kommunale laksetilskud, da lakseudsætningerne årligt giver 9,5 mill. kr.
tilbage til lokalsamfundet i Gudenådalen.
Supplerende beregninger fra DTU AQUA, af potentialet med tilfredsstillende faunapassage,
viser en kommende opgang på 26.000 havørreder + mange tusinde laks, alle baseret på
naturlig reproduktion og ikke længere udsætninger.
Til den tid vil Gudenåens sportsfiskeri kunne omsætte for 80-100 mill. kr. årligt – endda ved
blot at udnytte fiskebestandene bæredygtigt med 10 % kvoter som i Vestjylland.
Det er alene op til politikerne, om samfundet har råd til ikke at udnytte dette potentiale.
En del af den gode oplevelse ved en fisketur, er naturen her i Gudenådalen.
Affald skæmmer denne oplevelse. Både for os lystfiskere, men også for lodsejerne. I foråret
gennemførte foreningen en affaldsopsamling langs åen fra Bjerringbro til Åbro. Vi kunne
fylde ikke mindre end 18 affaldssække med div. plastaffald og yderligere ca. 250 dåser.

Tak til de medlemmer der deltog. Dette var et initiativ, der blev bemærket og tak til
Bamsebo Camping for dejlig grill-forplejning bagefter.
Der er i år kommet stor kommunal fokus på oplevelsesmulighederne ved Gudenåen.
Favrskov Kommune skal have ros for at tage spændende initiativer til vandløbsforbedringer
og øget lystfiskerturisme. BSF er altid klar med lokal opbakning og frivillige ressourcer.
Sportsfiskerforeningerne og lystfiskerturismen er de store aktører i dette spil, på lige fod
med bl.a. kanosejlads. Den 17. august bliver der en stor koordineret oplevelsesdag med alle
mulige friluftsaktiviteter langs hele Gudenåen.
Vandplanerne, gyldige eller ej, har været et spændende emne i det forgangne år.
I Favrskov Kommune går man snart i gang med vandløbsspærringerne i Hagenstrup
Møllebæk og bækkene i Hjermind Skov. Også alle opstemningerne i Sdr. Vinge Bæk laves der
spændende planer for.
I Viborg Kommune gennemføres vandløbsforbedringerne først i Limfjordsvandløbene og
derefter i Gudenåens tilløb. Mange har med spænding set efter planen for den store
vandløbsspærring ved Tange, men den skal først behandles i 2. planperiode fra 2015 – 21.
Inden da udløber Gudenaacentralens koncessionsforlængelse igen. Man kan med sikkerhed
forvente en ny runde i Tange-søslaget inden længe, men den endelige beslutning, om valg af
fremtidens passageløsningsmodel, har BSF jo ingen indflydelse på.
BSF har stor glæde af, at administrere sportsfiskeriet på Tange Sø og vi samarbejder godt
med Gudenaacentralen. Foreningen har endda fået uddannet en ny fiskeribetjent, som
opsynsmand med særligt fokus på Tange Sø.
Afslutningsvis vil bestyrelsen sige tak til alle, der gennem året har ydet en frivillig indsats for
foreningen.
En særlig tak til Johannes ”Hanse” Juel Ditlefsen, der efter en enestående årrække med
vigtige tillidsposter, nu har valgt, at pensionere sig selv fra den sidste opgave som
fiskeribetjent.
Friske kræfter tager over, også der, og alles store frivillige engagement i Bjerringbro og
Omegns Sportsfiskerforeningen, plus et attraktivt sportsfiskeri i Gudenåen, er nøglen til en
fortsat virksom sportsfiskerforening langt ud i fremtiden.

