
 

Referat generalforsamling 
Generalforsamlingen blev afholdt 
torsdag 1. december 2016 kl. 19:00 i 
Bjerringbro Idrætspark, kantinen, 
Vestre Ringvej 7, 8850 Bjerringbro. 
Der var mødt i alt 55 medlemmer. 

Generalforsamlingen startede med at 
mindes afdøde lodsejer Svend Aage 
Pedersen, Hjermind. 

 
Fire af foreningens æresmedlemmer er klar til 
generalforsamlingen: Arne Ottesen, John Jørgensen, 
Johannes Juel Ditlefsen og Søren Andersen. Foto: Erik 
Søndergaard 

 
1.Valg af dirigent 
Steffen Toft Jensen blev enstemmigt 
valgt. 
Generalforsamlingen er rettidigt varslet 
og afholdes rettidigt første torsdag i 
december. 

 
2. Valg af 2 stemmetællere 
Per Hougaard og Erik Blondie Pedersen. 

 
3. Bestyrelsens beretning 
 
Jon Rose aflagde bestyrelsens beretning 
– er gengivet i dette nummer af 
Gudenå Nyt. 

  
Kommentarer/spørgsmål fra 
forsamlingen: 

 Det blev spurgt hvor mange af de 
mærkede laks blev genfanget?   
Svar: På en af dagene var der 8 
genfangne ud af 80. 

Beretningen blev godkendt. 

 
Der lyttes til formandens beretning 2017. Foto: Erik 
Søndergaard 

Orientering om juniorklubben 
Johannes Bigum orienterede om 
juniorklubbens arbejde: 

 Indsamling til laks på fjorden dag 
gav 13.000kr 

 Bådprojekt med indretning af båd 
til juniorklubben 

 Logo for juniorklubben i BSF 
 Junior-gudenåsammenslutning 

med Langå og Hadsten 
 Indretning af nyt værksted til 

juniorklubben i klubhuset 
 Juniorlederkursus i DSF regi 
 Ture gennem året 
 Johannes efterlyste seniorer der 

vil give en hånd med i 
juniorklubben 

Orientering BSF’s vandplejeudvalg 
Jesper Knudsen orienterede om BSF’s 
vandplejeudvalg: 

 Optælling gydning i bækkene 
 Årligt møde med Favrskov 

kommune planer om projekt i 
Hagenstrup Møllebæk og 



 

projektet med omlægning af 
Danstrup bæks udløb i Gudenå 
ved Sandskreddet 

 Projekt med brinksikring af 
Danstrup Bæk 

 Projekt Møllebækken blev indviet i 
efterår 2016 – gennemført 
næsten som planlagt mellem 
kommune og VPU for 5 år siden  

 Gennemgang af gydebække – 
dejligt med flere frivillige denne 
gang  

 Samarbejde med spejderne om 
vandpleje er under opstart 

 Jon Rose, Jesper Hougaard og 
Anders Stougaard har været på 
VP1 kursus i Vejle 

Kommentarer/spørgsmål fra 
forsamlingen: 

 Det er bekymrende at der ikke 
længere ses gydninger i 
Skibelund Bæk – hvorfor? - 
Skibelund bæk som tidligere har 
været en af vores bedste 
gydebække  

 
Johannes Bigum orienterer om juniorklubbens arbejde 
gennem 2016. Foto: Erik Søndergaard 

Orientering Ørredfonden 
Per Frost Vedsted orienterede om 
Ørredfondens arbejde gennem året:  

 Udsætninger 
 Drift dambrug 
 Gudenå konkurrence 

 Frivillige hjælpere 

Kommentarer/spørgsmål fra 
forsamlingen: 

 Flere udtrykte deres fortvivlelse 
over hvor havørrederne dog er 
blevet af de seneste år? 
Svar: Det optager rigtig mange 
og der er ikke noget sikkert svar. 
Følgende blev nævnt: 

o Afgitring ved turbinerne 
knuser smolten på vej ned? 

o Genetiske forskelle mellem 
gydebækkene? 

o Skarven? 
o DTU Aqua kunne måske 

lave en undersøgelse? 
o Smolt udsættes for sent, og 

når ikke at trække ud? 
o Garnfiskeri på fjorden? 

 Ørredfonden blev opfordret til at 
anvende rugekasser ligesom 
Lasse har gjort i Resen bæk ved 
Karup å med succes. 

Orientering lakseprojektet 
Thorbjørn Lager orienterede om 
lakseprojektet: 

 Hjemmesiden med fælles 
fangstrapport fungerer nu fint 

 Afklaring om den fremtidige 
passage ved Tangeværket er lagt 
i mølposen igen 

 Skarven er et stigende problem 
 Bestandsanalysen – opgang er 

estimeret til ca. 1.000 laks, og 
der er fanget ca. 430 laks i år 

Kommentarer/spørgsmål fra 
forsamlingen: 

 Hvor er 60cm laksen blevet af i år 
(grilsene)? 
Verner Jensen oplyste at der er 
udsat 100.000 laksesmolt i 2016. 
Ingen grilse i år kan tyde på at 
der kommer færre laks næste år. 



 

 Projektet med gydebanke ved 
Bjerringbro – er det fordi det er 
opgivet med projekt ved Tange 
Sø? 

 Den større størrelse på laksen 
kan måske også skyldes at det er 
vestjyske laks nu 

 Har foreningen forholdt sig til 
planerne om havdambrug ved 
Glatved? 
Nicolai opfordrede alle til at skrive 
under på protest mod dette 

 

4. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab 
Nicolai Parbst fremlagde regnskab: 

 Vi mister fortsat medlemmer, 
men det er aftagende 

 Tange Sø dagkortsalg er gået lidt 
tilbage 

Kommentarer/spørgsmål fra 
forsamlingen: 

 Det er meget svært at komme ind 
i foreningen og man hører ikke 
noget fra foreningen. Servicen fra 
forbundet er for dårlig når man 
som nyt medlem ringer for at 
høre hvornår fiskekortet kommer. 

 Et pensionist medlem er meget 
skuffet over at pensionister skal 
betale fuld medlemskab. Rigtig 
mange melder sig ud på grund af 
dette! 

Regnskabet blev godkendt. 

 
Kasserer Nicolai Parbst fremlægger regnskab for 2016. 
Foto: Erik Søndergaard  

 

5. Behandling af rettidigt 
fremsendte forslag 
Der var fremsat 3 forslag til behandling 
på generalforsamlingen, som alle blev 
vedtaget: 

Forslag 1 
 
Forslagsstiller: Bestyrelsen 
 
Vedrørende: Ændring af vedtægterne 
§4 Kontingent, stykke 1 
Før: 
"Kontingent og indskud fastsættes af 
bestyrelsen og forelægges på den årlige 
generalforsamling. Juniorer betaler ikke 
indmeldelsesgebyr" 
 
Efter: 
"Kontingent og indmeldelsesgebyr 
fastsættes af bestyrelsen og forelægges 
på den årlige generalforsamling. 
Juniorer betaler ikke 
indmeldelsesgebyr." 
 
Begrundelse for forslaget:  
Der er tale om indmeldelsesgebyr og 
ikke et indskud. Et indskud skal man 
tilbage betale ved udmeldelse og det 
har aldrig været hensigten. Bemærk at 
BSF pt. ikke opkræver 
indmeldelsesgebyr. 
 
Behandling på generalforsamling 
Vedtaget uden kommentarer. 

Forslag nr. 2 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Vedrørende: Ændring af vedtægterne 
§5 Bestyrelsen 

Før: 
”3. Formanden tegner foreningen over 
for Viborg kommune, og kassereren 
forvalter foreningens midler efter 
bestyrelsens anvisninger.” 



 

Ændres til: 

3a) Formanden tegner foreningen med 
følgende undtagelser: 

 Ved indgåelse af skriftlige aftaler 
og kontrakter tegnes foreningen 
af formanden og yderligere 
mindst et bestyrelsesmedlem 

 Ved optagelse af lån og ved køb, 
salg og pantsætning af fast 
ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse 

3b) Kassereren forvalter foreningens 
midler efter bestyrelsen anvisninger. 
Kassereren står for indkassering af 
kontingent samt betaling af regninger. 
Kassereren råder i den forbindelse over 
foreningens konti, herunder 
betalingskort og netbank til foreningens 
konti, ligesom kasseren må indgå aftale 
med banken herom. 
 

3c) Der påhviler ikke foreningens 
medlemmer nogen personlig hæftelse 
for de forpligtelser, der påhviler 
foreningen” 

Begrundelse for forslaget: 
Præcisering af hvem der tegner 
foreningen har vist sig nødvendig fx. 
når vi opretter bankkonti. 
Desuden indføres at medlemmer ikke 
hæfter for de forpligtelser der påhviler 
foreningen. 

Behandling på generalforsamling 
Vedtaget uden kommentarer.  

 

 
Small talk før generalforsamlingen går i gang. Der er mødt 
55 medlemmer. Foto: Erik Søndergaard 

Forslag nr. 3 

Forslagsstiller: Bestyrelsen 

Vedrørende: Ændring af vedtægterne § 
2 Medlemskab 

Før: 
2. Medlemstyper 
Der er følgende medlemstype i 
foreningen: 

 Senior 
 Pensionist (følger folkepensions-     

alderen *)’ 
 Ungdom 18-25 år (*) 
 Junior under 18 år (*) 
 Lodsejer 

Ændres til: 

2. Medlemstyper 
Der er følgende medlemstyper i 
foreningen: 

 Senior 
 Pensionist (følger 

folkepensionsalderen *) 
 Ungdom 18-25 år (*) 
 Junior under 18 år (*) 
 Familie (forudsætter samme 

folkeregister adresse) 
 Lodsejer 

Begrundelse for forslaget: 
Bestyrelsen ønsker at kunne tilbyde 
familiemedlemsskab og derved 



 

tiltrække flere medlemmer. 
 
Behandling på generalforsamling 
Vedtaget uden kommentarer.  
 
Bestyrelsen oplyste at 
ægtefælle/samlever fortsat frit må 
inviteres med på fisketur: 
”Ægtefælle/samlever til medlem af 
foreningen fisker gratis under 
forudsætning af at de følges ad. "Følges 
ad" defineres som indenfor synsafstand 
så fiskeribetjent kan kontrollere Jer.” 

 

6. Orientering om budget herunder 
kontingent 
Bestyrelsen orienterer om budget og 
kontingentsatser for 2017: 

2017 Senior Pensionist  Ungdom 
18-25år 

Junior
-18år 

Medlems- 
bidrag 
BSF 

580 580 80 40 

Forbunds
- bidrag 

395 395 395 0 

Lakse-
bidrag 

200 200 200 0 

Kontin-
gent ialt  
    

1175 1175 675 300 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter 
 

 Jon Rose – genvalgt som 
bestyrelsesmedlem for en 2-årig 
periode 

 Søren Agesen – genvalgt som 
bestyrelsesmedlem for en 2-årig 
periode 

 Erik Søndergaard - genvalgt som 
bestyrelsesmedlem for en 2-årig 
periode 

 Jesper Knudsen – genvalgt som 
bestyrelsesmedlem for en 2-årig 
periode 

 Casper Pedersen – genvalgt som 
bestyrelsesmedlem for en 2-årig 
periode 

 Jesper Hougaard, genvalgt som 1. 
bestyrelses-suppleant for en 1-
årig periode 

 Rasmus Ottesen valgt som 
2.bestyrelses-suppleant for en 1-
årig periode 

 

8. Valg af Revisor og -suppleant: 

 Sv. E. Sjællænder genvalgt som 
revisor for 2-årig periode 

 Gert Nielsen valgt som revisor 
suppleant for 1-årig periode 

9. Eventuelt 

 Bestyrelsen blev opfordret til at 
offentlig gøre største indvejede 
fisk – bestyrelsen oplyst at dette 
allerede er indført på 
hjemmesiden under ”top 10 fisk” 
 

 Bestyrelsen blev opfordret til at 
overveje salg dagkort tidligt på 
året 
 

 Bestyrelsen blev opfordret til at 
udsende kortbog til nye 
medlemmer 
 

  



 

 Uddeling af pokaler for årets 
største laks, havørred og 
juniorfisk 
 Største indvejede laks: 9,6 kg 

Per Bjerring Sørensen 
 Ingen indvejet havørred 
 Længste gedde: 105 cm fanget 

af Johannes Bigum Pedersen 
 Største juniorlaks: 

Mikkel Lager med laks på 
5,4kg 

 
Formand Jon Rose overrækker pokal for største junior fisk 
2016 til Mikkel Lager for en laks på 5,4kg. Foto: Erik 
Søndergaard 

Efter generalforsamlingen var 
foreningen vært ved en franskbrød 
m/rullepølse og en med ost, 
øl/vand, æblekage med kaffe. 

 

 

  


