
Referat generalforsamling 2017
BSF har afholdt ordinær generalforsamling
torsdag 7. december 2017 kl.19:00 i
Bjerringbro Idrætspark.

Generalforsamlingen startede med at
mindes to afdøde medlemmer: Ole Nees og
Vagn Madsen.

1.Valg af dirigent
Steffen Toft Jensen valgt til dirigent, og
han konstaterede at generalforsamlingen er
lovlig indvarslet og dermed
beslutningsdygtig.

2. Valg af 2 stemmetællere
Rasmus Ottesen og Jesper Hougaard.

3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Jon Rose aflagde bestyrelsens beretning, se
særskilt artikel herom.

Herefter stillede forsamlingen afklarende
spørgsmål til bestyrelsen:

a) Fiskerikontrol – bliver der taget
tyvfiskere?
Generelt er det kun ganske få fiskere, vi
møder uden gyldigt fiskekort på
foreningens vand i Gudenå. Ved Ulstrup på
kommunestykket er der en del indvandrere
og flygtninge med statstegn, men uden
borgerkort/medlemskort. I søen er der
taget ca. 20 uden fiskekort i år. Så alt i alt
gør vores fiskeribetjente et stort fint
arbejde.
Bestyrelsen blev opfordret til at udarbejde
info om fiskeri og regler Gudenå på sprog
så indvandrere og flygtninge forstår det.

b) 24-timers kort – har foreningen sørget
for at start tid påføres?
Svar: På fiskekort.dk sker påførsel af start
tidspunkt automatisk, men ved øvrige
salgssteder kan det smutte. Instruktion til
sælgere er udarbejdet. Teddy Laursen har
set et 24timers kort fra fiskekort.dk hvor
der ikke var et felt til tidspunkt start-slut.
Bestyrelsen følger op på dette.

b) Synligt fiskekort
Et medlem foreslog at fiskekort kunne vises



på telefon. Dette afvises da det er vigtigt
for os med synligt fiskekort både af hensyn
til medfiskere, men også af hensyn til
fiskerikontrollørerne.

c) Grøde – sker der noget?
Der er ikke besluttet noget endnu i
kommunerne. Bestyrelsen har forespurgt
på de årlige samarbejdsmøder om der
kunne udføres forsøgsvise intelligente
grødeskæringer, men derudover har
bestyrelsen ikke arbejdet med emnet i
2017.
Grøden er der stadig, men har i år været
mindre belastende pga. den høje
vandstand.

d) Grene/træer der flyder i åen – gør
bestyrelsen noget ved dette?
Der har flydt grene og træer ned ad åen
i.f.m. at en lodsejer øverst på stykket har
fældet træer langs åen og ladet disse drive
med strømmen. Det er ikke en nuværende
lodsejer hos BSF.
Bestyrelsen har kontaktet miljøvagt og
Viborg Kommune vedrørende sagen og
stillet vores viden til rådighed. Det er vores
klare opfattelse at kommunen har taget
action på sagen, men der er stadig meget
affald i åen.

Beretningen blev herefter enstemmigt
vedtaget.

Juniorklubben
Lasse Aagesen orienterede om årets gang i
juniorklubben med billeder fra forskellige
ture. BSF ar en meget aktiv juniorklub
hvilket vi er stolte af – stor ros til
juniorlederne for deres store arbejde.

Vandplejeudvalget
Jesper Knudsen orienterede om
vandplejeudvalgets arbejde i 2017.
Skibelundbækken havde desværre igen
gydninger i 2017. Det totale antal
gydninger i vores gydebække viste
desværre igen en nedgang i 2017. Vi har et
godt samarbejde med kommunerne.
Projekt i Hagenstrup Møllebæk gennemført
med succes, stor ros til Casper Pedersen
for planlægning og gennemførelse af
projektet.

Gennemgang af gydebække og optælling
lider under at vi er for få til arbejdet – hvis
der er nogen der vil hjælpe kan i tage
kontakt til bestyrelsen eller direkte til
Jesper Knudsen.

Ørredfonden
Per Frost Vedsted fremlagde en beretning
om Gudenåens Ørredfonds arbejde i 2017.
Hele udsætningsplanen er opfyldt i 2017.
Der er kun fanget 10 havørreder fra selve
Gudenåens hovedløb på 4 elfiske-ture af i
alt 26,8km her i efteråret 2017. Det er
kritisk få og underbygger trenden med



nedadgående fangst af havørreder i
Gudenå. Gudenå konkurrencen blev igen en
succes og GØF har doneret 20.000kr til
ekstraordinær udsætning af laksesmolt i
Gudenå.

Forsamlingen drøftede herefter det kritiske
med de få havørreder i Gudenåens
hovedløb og nødvendigheden af at hente
havørreder i Lilleå.

 Muligheden for at forsøge med
toggerfiskeri i 2018. Hvis du ønsker
at hjælpe så henvend dig til
bestyrelsen eller Per direkte.

 Kan vi bruge fisk fra Allingå – nej –
det skal være Gudenå stammen.

 Hvor mange havørreder er der
egentlig i åen? Bed DTU Aqua
gennemføre en ekstraordinær
bestandsanalyse i tilløb til Gudenå

 På el-befiskning af Gudenåens
hovedløb mellem Silkeborg-Tange
blev der kun konstateret ganske få
havørreder hvilket også er
bemærkelsesværdigt.

 Årsagen til nedgang i antal
havørreder kan skyldes de våde
enge etableret ved Væth og ved
Randers

 Kan der evt. elfiskes om natten eller
en weekend hvor vi får lukket ned
for vandet?

 Antal havørreder i Lilleåen er også
for nedadgående

 Se i øvrigt rapport udarbejdet af BSF
veds problemstillingen med
havørreder.

Gudenåsammenslutningen
Verner Jensen orienterede om GSL arbejdet

i 2017. Herunder at der gennemføres
forsøg for at afklare om flere udsatte lakse
smolt giver flere lakse fangster.

4. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab
Kasserer Nicolai Parbst fremlagde regnskab
som blev godkendt af forsamlingen.
På sidste generalforsamling fremlagde vi et
dystert budget med underskud, men årets
fine laksefiskeri har vendt dette til et pænt
overskud. Betaling til lodsejerne øges efter
aftale med lodsejerrepræsentanter, og
derudover anvendes overskuddet til
forbedringer på klubhuset.

5. Behandling af rettidigt fremsendte
forslag (30. oktober)
Der var indkommet et forslag fra
bestyrelsen om tilretning af vedtægternes
§2 stk 3.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget
(Tilføjelse er markeret m/gul – slettet tekst
er rød gennemstreget):
”§2 stk 3: Som medlem optages borgere
med folkeregisteradresse bopæl i
"Bjerringbro og eller Hvorslev kommuner
anno 2006". Herudover kan optages



medlemmer, bosat udenfor ovennævnte
lokalområde. Det samlede antal seniorer og
pensionister tilstræbes at være maksimalt
600 personer + lodsejere. Ved større
interesse oprettes der venteliste, for
personer i den rækkefølge man henvender
sig til bestyrelsen. Personer med
folkeregisteradresse i Bjerringbro eller
Hvorslev kommuner anno 2006 tilbydes
medlemskab uanset at der er venteliste.”

Bestyrelsen opfordres til at overveje om
ikke Ans skal tilføjes som ”lokal område”
hvortil der er fri medlemsoptagelse uanset
loftet på 600. Har været drøftet for mange
år siden.

6. Orientering om budget herunder
kontingent
Bestyrelsen orienterede om budget og
kontingentsatser for 2018.
Dagkort pris stiger med +50kr.
Medlemskontingent fastholdes uændret for
2018:

Senior og pensionist 1.175kr
Ungdom 675kr
Junior 300kr
Støtte 475kr

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
Genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer der
var på valg (for 2-årig periode):
- Nicolai Parbst
- Jan Ottesen
- Kim Sørensen
- Per Frost Vedsted

Bestyrelses-suppleanter for 1-årig periode
blev ligeledes genvalgt:
- Jesper Hougaard, 1.suppleant
- Rasmus Ottesen, 2.suppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant
- Niels Jørgen Ottesen blev genvalgt som
revisor for 2-årig periode
- Gert Nielsen blev genvalgt som revisor
suppleant for 1-årig periode

9. Eventuelt

 Skilt nederst mod Langå er væk
 En tydeligere markering af parkering

ved Ulstrup ønskes. Flere P-pladser
ved Ulstrup ønskes. Bestyrelsen
oplyste at vi ikke har lov til at
perkere på Engvejen da denne er
privat. Dette er meddelt på
hjemmesiden og fjernes på kortbog
2018.

 Bestyrelsen opfordres til at se på en
totalfredning af havørreden i 5år

 Hanse videregav en hilsen fra Kaj
Lindvig – Forsamlingen takkede og vi
sender de varmeste hilsner til Kaj.

 Poul Møller opfordrede at vi
behersker os med hvor mange laks
der hjemtages. Det er der tre gode
grunde til at gøre:

o Med flere genudsættelser er
der andre medlemmer der kan
fange en laks.

o Hvis laksen får lov til at blive i
åen så yder den en stor
entreprenør opgave hvor den
graver – og jo flere jo bedre.

o Når laksen får lov til at gyde i
åen bliver der flere lakse smolt
– det ser nemlig ud som om
der er naturlig yngel.

 Pokaler
o Pokal for største laks og

gavekort på 1.000kr: Henrik
Györkös for laks 119cm
16,6kg.

o Pokal og gavekort 1.000kr for
største junior laks 86cm 6,3kg
Rasmus Frøstrup.

o Største havørred 6,6kg fanget
af Max Thomsen, men er
desværre ikke indvejet, så
ingen pokal og ingen
gavekort.

o Største gedde 118cm fanget
af Jesper Soele.



Herefter erklærede dirigenten
generalforsamlingen for slut og
formanden takkede Steffen for at styre
os sikkert gennem dagsordenen.

Så var det tid til den traditionsrige
anretning med rullepølse, ostemad,
kaffe og æblekage.


