
Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Referat fra generalforsamling 4. december 2014

49 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i årets løb. Orla var medlem i

foreningen gennem mange årtier og vandt bl.a. pokalen for årets største laks i 2007 med en flot blank

laks på hele 14,1kg og 108cm.

1.Valg af dirigent

Bent Riis blev enstemmigt valgt. Det blev konstateret at indkaldelse og dagsorden er iht. Vedtægterne og

udsendt rettidigt.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

Steffen Toft Jensen fremlagde bestyrelsens beretning for 2014 som enstemmigt blev godkendt af

forsamlingen.

Der var følgende kommentarer og forslag til bestyrelsen for kommende arbejdsområder:

 Det blev uddybet at BSF i forhold ti Tange værket og passageproblematikken lader sig

repræsentere af forbundet og lytter til eksperter der ved hvad der er bedst for Gudenåen og dens

bestand af fisk – her er der nogle, der har større kompetence end bestyrelsen!

 Fra flere sider blev grøde nævnt som et område som bestyrelsen fremadrettet godt kan arbejde

mere aktivt med – for at påvirke politikerne til at igangsætte grødeskæring hyppigere og tidligere.

Bestyrelsen nævnte at de vil arbejde på grødeproblematikken næste år, hvilket både lystfiskere

og lodsejerne registrerede med tilfredshed

 Der blev gjort opmærksom på dårlig/misvisende skiltning ved Lillemølle/højspændingen.

 Problemstillingen med de få havørreder blev drøftet – der er forskellige holdninger til dette.

 Der blev opfordret til at arbejde for gydebanker i hovedløbet i stil med det projekt der arbejdes

på ved Ulstrup.

 Der blev foreslået at bestyrelsen arbejder for at smolt flådes ud for at mindske dødeligheden

(prædation fra rovfisk og skarv)

 Det blev nævnt at Gudenå fiskene fra elfiskeriet har mange sælbid, og at det kun er noget som

DCV ser i Gudenå…. 6 ud af 10 er ”skambidt” af sæler. Dette skyldes de mange sæler i Kattegat og

fjordene, noget som ikke ses i de vestvendte åer.

 Det blev foreslået at bestyrelsen arbejder for at få DTU Aqua til at udarbejde en rapport om

dødeligheden / tilbagevenden af udsatte havørreder og laks i Gudenå.



2.1 Orientering fra Juniorklubben

Lars Riise orienterede om juniorklubbens arbejde gennem året.

Der var stor ros til juniorklubben!

2.2 Orientering fra Vandplejeudvalget

Jesper Knudsen orienterede fra vandplejeudvalgets arbejde gennem året:

 Optælling gydninger i februar - rekordstort antal gydninger – 82 stk, men vi er for få og kom ikke

igennem alle gydebække. Vi mangler frivillige i VPU.

 Herudover nævnte Jesper følgende igangværende projekter:

o Hagenstrup Møllebæk hvor en omlægning er ved at blive etableret

o Kjeldbækken er under projektering

o Danstrup bæk, ændring af udløb og sikring af opgang under projektering

o Møllebækken: Omløbsstryg er i høring

 Ved gennemgang af gydebække her i november var der kun mødt 4 personer op – det er for lidt.

Meld jer til VPU! – annonceres i årets program og på hjemmesiden.

 Stor ros til vandplejeudvalgets arbejde 

2.3 Orientering fra Gudenåens Ørredfond

Per Frost Vedsted orienterede se GØF. Orienteringen kan læses under GØF på hjemmesiden.

2.4 Orientering fra Gudenåsammenslutningen

Thorbjørn Lager orienterede om Gudenåsammenslutningen Lakseprojektets arbejde gennem året. Det er

primært den nye hjemmeside og tvungen fangstindrapportering der arbejdes med.

3.Kassereren aflægger regnskab

Nicolai Parbst fremlagde regnskab for 2014 som enstemmigt blev godkendt.

Der var følgende kommentarer som bestyrelsen blev opfordret til at arbejde med:

o Sidst på sæsonen har Bamsebo kun åbent 17-18.00, og det er skidt for dagkortsalget.

Bestyrelsen blev derfor opfordret til at overveje dagkort salg hos købmand/brugsen i Ulstrup.

o Enkelte oplever problemer med at komme i kontakt med foreningen. Bestyrelsen er

opmærksomme på dette.  Send en SMS til foreningstelefonen, som oplyst på hjemmesiden,

så vender kassereren tilbage snarest muligt 



4. Indkomne forslag

4.1 Kontingent rabat 18-25 årige

Juniorklubbens og bestyrelsens forslag om rabat i kontingent til 18-25årige for at fastholde disse i

foreningen blev enstemmigt godkendt.

Den nye medlemsgruppe skal enten hedde ”Senior 18-25år eller ”ungdom 18-25år”.

2014 priser Senior Ungdom 18-25    *1)

Kontingent BSF 580 kr 80 kr

Forbund 355 kr 355 kr

Lakse bidrag 200 kr 200 kr

Ialt 1.135 kr 645 kr

*) til og med 25 år pr. 1 marts i opkrævningsåret

4.2 Junior under 12 år

Det blev enstemmigt vedtaget at medlemstypen ”junior under 12 år” udgår og omfattes af en ny

medlemsgruppe: ”Junior -18år”.

Baggrunden er at i forbindelse med overgang til opkrævning af kontingent via forbundets system kan

vi ikke opkræve minus 33kr som i år er tilfældet for juniorer under 12år.

2014 priser

** UDGÅR **

Junior

under 12år

** UDGÅR **

Junior

12-18

** NY **

Junior

- 18 år *1)

Kontingent BSF -33 kr 67 kr 67 kr

Forbund 250 kr 250 kr 250 kr

Lakse bidrag 0 kr 0 kr 0 kr

Ialt 217 kr 317 kr 317 kr

*2) til og med 18 år pr. 1 marts i opkrævningsåret



5.Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer

Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode:

 Søren Agesen, genvalgt

 Jesper Knudsen, genvalgt

 Erik Søndergaard, genvalgt

 Jon Rose, nyvalgt

6. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorer

Følgende blev valgt:

 Jesper Hougaard, bestyrelses suppleant, nyvalgt for 1 årig periode

 Lars Wiis Jensen, bestyrelses suppleant, genvalgt for 1 årig periode

 Sv. E. Sjællænder, revisor, nyvalgt for 2 årig periode

 Kim Sørensen, revisor suppleant, nyvalgt for 1 årig periode

7. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen fremlagde deres forslag til kontingent for 2015:

(**pensionistrabat tilbydes kun medlemmer med folkeregisteradresse i postnumrene 8840

(Rødkærsbro), 8850 (Bjerringbro), 8860 (Ulstrup) eller 8881 (Thorsø), idet medlemmer der er

pensionister pr. 2013 dog fortsætter ændret)

Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2015 blev mødt med flere mod-forslag, og skabte en større

debat:

 Der blev fremført utilfredshed med beslutningen fra 2013 generalforsamlingen om at

pensionistrabat kun tilbydes medlemmer med folkeregisteradresse i postnumrene 8840



(Rødkærsbro), 8850 (Bjerringbro), 8860 (Ulstrup) eller 8881 (Thorsø), idet medlemmer der

er pensionister pr. 2013 fortsætter ændret. – der ønskes samme pensionistrabat for alle.

 Der var forslag om helt at droppe pensionist rabat

 Der var forslag om at udfase pensionist medlemskab over en 5 årig periode

Bestyrelsen oplyste at foreningens økonomi ikke kan bære at alle pensionister får den nuværende rabat.

Det mest vidtgående forslag – nemlig forslaget om, at pensionister betaler det samme som seniorer blev

derefter sat til afstemning, og godkendt med 29 stemmer for og 17 stemmer imod.

Dette betyder at kontingent satser for 2014 bliver således:

(til og med 25 hhv. 18 år pr. 1 marts i opkrævningsåret)

Bestyrelsen blev opfordret til at gennemtænke konsekvenser som følge af ovenstående beslutning, fx

om vedtægter skal ændres mht. pensionist medlemskab.



8.Eventuelt

8.1 Årets pokaler

Pokaler for årets største fisk fanget af medlemmer i foreningens vand blev ”uddelt”, idet modtagere

desværre ikke var tilstede:

Største laks: Gheorghe Nan - 10.1kg – 102 cm   (+ gavekort)

Største havørred: Per Lundvig - 4.1kg – 70cm (+ gavekort)

Største gedde: Deles mellem Mads Lærke og Mads grejs Olsen for gedder på 111cm.

8.2 Hilsen fra Kaj Lindvig, tidligere formand

Nicolai Parbst videregav en hilsen til generalforsamlingen fra tidligere formand Kaj Lindvig som desværre

ikke kunne deltage i år.

Generalforsamlingen takkede og sender de varmeste hilsner til Kaj Lindvig.



8.3 Tak for afgående formand

Bestyrelsen takkede Steffen Toft Jensen for 12 år i bestyrelsen heraf de 9 år som formand, og gav et flot

laksebillede som erindringsgave.

8.4 Afgående formand takker af

Afgående formand Steffen Toft Jensen takker af og modtager en stor velfortjent applaus, hvorefter

dirigenten afslutter generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var foreningen vært ved øl/vand, kaffe, franskbrød med rullepølse/ost og ikke

mindst den traditionelle æblekage.

Bjerringbro 9. december 2014, Per Frost Vedsted


