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Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 
Referat fra ordinær generalforsamling 6-12-2012 
 
Generalforsamling blev afholdt i Sønderbro Forsamlingshus og der var et fremmøde på ca. 50 
medlemmer. 

1. Valg af dirigent. 
Kaj Lindvig blev enstemmigt valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og derfor beslutningsdygtig. 
 
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning. 
Steffen Toft Jensen fremlagde bestyrelsens beretning som enstemmigt blev vedtaget. Beretningen 
findes på hjemmesiden www.bjerringbro‐sportsfisker.dk 

• Orientering fra Juniorklubben 
Rasmus Ottesen fremlagde orientering fra juniorklubben 

• Orientering fra Vandplejeudvalget 
Jesper Knudsen fremlagde orientering fra vandplejeudvalget 

• Orientering fra Gudenåens Ørredfond 
Per Frost Vedsted fremlagde orientering fra GØF. Orienteringen findes på hjemmesiden 
www.bjerringbro‐sportsfisker.dk 

• Orientering fra Gudenåsammenslutningen 
Thorbjørn Lager fremlagde orientering fra Gudenåsammenslutningen lakseprojektet 

3. Kassereren aflægger regnskab 

Nicolai Parbst fremlagde regnskab for 2012. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
4. Indkomne forslag 
Der var indkommet 2 forslag til behandling på generalforsamlingen 2012: 
 
Forslag 1 

• Forslagsstiller: Kim Skak Pedersen 

• Forslag og begrundelse: 
”Jeg vil gerne frembringe forslag om, at vi medlemmer af foreningen, må benytte os af agnfisk til 
fiskeriet af gedder i den første del af sæsonen hvor det kun er tilladt for medlemmer, at fiske på 
vores vand. 

• Begrundelse 
Alle der er medlem af vores forening har interesse i, at fiskeriet efter gedder ikke ødelægges af 
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storvildtsjægere" udefra. Men det mener jeg, at vi eliminerer ved, at gøre det på denne vis. 
Af begrundelse for, at vi ikke må bruge agnfisk er bl.a. at der er risiko for infektion ved benyttelse af 
agn fra andre vande. Dette vil ikke blive gjort af egne medlemmer hvis vi tænker os godt om. Der er 
jo ikke nogen fra egen forening der vil ødelægge det fantastiske fiskeri i egen "butik" 
Derudover kan man jo fiske med agnfisk på modsatte bred på Randers´ stykke. Så den begrundelse 
er uholdbar. 
Derfor vil jeg opfordre bestyrelsen til, at tillade egne medlemmer, brugen af agnfisk i den periode 
hvor det kun er os selv der har fiskeretten.” 

• Bestyrelsens indstilling 
Bestyrelsen kan ikke bakke op om forslaget og finder det dobbeltmoralsk. Vi skal beskytte gedderne 
og ønsker ikke fauna forurening. Desuden er fredningen sket efter rådgivning fra førende biologer. 

• Afstemningsresultat: Forslaget blev med stort flertal nedstemt. 
 

 Forslag 2 

• Forslagsstiller: Kim Sørensen og Jesper Knudsen 

• Forslag: ”Laksebidraget tilpasses, så vi betaler det samme pr. medlem og dagkort som Langå vil 
betale i 2013. 

• Begrundelse: Vi har et ønske om at minimere kontingent stigningerne for medlemmerne. Vi syntes 
samtidig der er mere solidarisk at Bjerringbro og Langå betaler det samme pr. medlem, da vi 
maximalt har det samme ud af laksen som Langå.” 

• Bestyrelsens indstilling til forslaget 
Bestyrelsen kan ikke bakke op om forslaget. Vi har trukket de andre foreninger med, herunder 
kommunerne. Langt om længe ser økonomien for lakseprojektet lysere ud, og det vil være et helt 
forkert signal at sende! 

• Afstemningsresultat: Forslaget blev med stort flertal nedstemt. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
   ‐ Steffen Toft Jensen  ‐ genvalgt som bestyrelsesmedlem.  
   ‐ Jesper Knudsen ‐ genvalgt som bestyrelsesmedlem. 
   ‐ Søren Agesen ‐ genvalgt som bestyrelsesmedlem.  
   ‐ Erik Søndergaard ‐ nyvalgt som bestyrelsesmedlem.  

6. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorer. 
  ‐ Per Hougaard, nyvalgt som bestyrelses suppleant  
  ‐ Lars Wiis Jensen, bestyrelses suppleant ‐ genvalgt som bestyrelsessuppleant 
 
  ‐ Niels Jørgen Ottesen, genvalgt som revisor 
  ‐ Sv. E. Sjællænder, nyvalgt som revisor suppleant 
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7. Fastsættelse af kontingent 
Der har ikke været kontingent stigninger siden 2006.  

Foreningen har stigende udgifter: 

• Til veje og P‐pladser 

• Til forbundskontingent (+ 65 kr siden 2006) 

• Mindre indtægter på dagkortsalg. Dels er dagkort perioden begrænset, dels er der færre 
der besøger vores fiskevand. 

• Mindre indtægter som følge at at der bliver flere og flere pensionistmedlemmer. 
Hidtil har en pensionist bidraget med 169kr til foreningens drift hvorimod en senior 
bidrager med 444 kr. Bestyrelsen ser med bekymring på at der bliver flere og flere 
pensionister. Kontingent til BSF for pensionister stiger derfor til 50% i 2013, og bestyrelsen 
vil følge problemstillingen og overveje om rabatten til pensionister skal mindskes 
yderligere eller måske ligefrem fjernes. 

Bestyrelsen har besluttet at opdele medlemsbetalingen i 3 bestanddele således regulering 
fremadrettet sker mere jævnt.  Det nye kontingent for 2013 bliver: 

  Senior  Pensionist 

65år ≤ 

Junior < 12år  12år ≤ Junior < 18år 

Kontingent BSF  580,‐  290,‐  ‐33,‐  67,‐ 

Forbundskontingent **  343,‐  343,‐  241,‐  241,‐ 

Laksebidrag *  200,‐  200,‐  0,‐  0,‐ 

Medlemsopkrævning 
Ialt 2013 

1.123,‐  833,‐  208,‐  308,‐ 

* Laksebidrag gælder kun for senior og pensionist medlemmer – lodsejeres gratis medlemskab af foreningen er ikke omfattet.  
** Lodsejere der ifølge vedtægterne optages som gratis medlemmer af foreningen får også medlemskab af forbundet inkl. Sportsfiskeren. 
Foreningen afholder denne udgift. 

8. Eventuelt 

• Årets største havørred – 7,8kg 
Pokal for årets største havørred gik til Casper Pedersen. 

• Årets største Laks ‐ 13,5 kg 
Pokal for årets største laks gik til Jens Hougaard. 
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• Årets største Gedde – 114 cm 
Pokal for årets største gedde gik til Morten Andersen. 

 

• Årets største juniorfisk 
Pokal for årets største juniorfisk gik til Johannes Wahl for en laks på xxx kg. 

• Nye æresmedlemmer 
Johannes Juel Ditlefsen blev udnævnt til æresmedlem i Bjerringbro og Omegns 
Sportsfiskerforening efter mere end 40års frivillig arbejde for foreningen, herunder de 
seneste som fiskeribetjent. 
 
Gert Nielsen blev udnævnt som æresmedlem i Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening 
efter mere end 30års frivillig arbejde for foreningen, herunder juniorklub, Ørredfond og 
fangststatistik. 
 

Efter generalforsamlingen var foreningen traditionen tro vært ved en rullepølsemad, ostemad, 
æblekage og kaffe 


