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Kjeldbækken i november 2015. Masser af vand og en lille spærring der blev fjernet i.f.m. gennemgang
af gydebække inden gydningen. Læs mere om gennemgang af bækken i dette nummer er Gudenå Nyt.
Foto: Per Hougaard

December 2015
Glædelig jul og godt nytår!
Gudenå Nyt bringer informationer til såvel lodsejere som sports/lystfiskere ved åen.
Vi har fået positive tilkendegivelser på at bladet er genopstået i elektronisk form og
fortsætter derfor.
I dette nummer er der artikler omkring følgende emner:








Sæsonafslutning
Gennemgang af gydebække
Beretning 2015
Referat generalforsamling
El- fiskeri Gudenå– resultat 2015
Lodsejerfest
El-fiskeri i Allingå







Møde med
lodsejerrepræsentanter
Resultat el-fiskeri Gudenå 2015
Vindere i fotokonkurrencen
PE-holdets besøg Holm
Gratis medlemskab 2016

Rimfrost over Gudenå. BSF ønsker medlemmer og lodsejere glædelig jul og godt nytår. Foto: Erik
Søndergaard

Husk at i kan tilmelde jer nyheder fra
foreningen herunder nyhedsbrevet ved
at ajourføre jeres e-mail adresse under
Jeres medlemsregistrering på
Sportsfiskeren.dk – alternativt kan du
skrive til naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk med oplysning om navn,

adresse og email oplysning – så retter
vi det for dig så du fremadrettet får
nyhedsbrevet tilsendt.
Sæsonen i Gudenå er nu slut og vi er
godt i gang med de mørke vinteraftener
– vi nærmer os vinter jævndøgn og så

kan vi glæde os over at det igen går
den anden vej – mod lysere tider.
Vi har netop holdt den årlige
generalforsamling der i år blev holdt på
Nørgaards Højskole i Bjerringbro – det
blev en god, men lang
generalforsamling idet der var 3 forslag
til behandling – læs referat fra
generalforsamlingen i dette nummer af
Gudenå Nyt.

Fra generalforsamling 2015. Foto: Erik
Søndergaard

Afslutning på sæsonen i åen!
Sæsonen 2015 rettede sig i de sidste
måneder og endte med at være på det
jævne.
Den samlede fangst i BSF blev 61
havørreder og 203 laks i 2015.
At der rent faktisk er mange fisk i åen
sidst på sæsonen understreges af det
gennemførte el-fiskeri hvor der hurtigt
blev fanget 113 havørreder hvoraf de
90 blev overført til Ørredfondens
opdræt i Skibelund og 118 lakse
moder/faderfisk der blev overført til
DCV’s afdeling i Brusgaard ved
Randers.

Lars Rasmussen, 14. november 2015. Laks
71cm C&R.

Faktisk blev det planlagte el-fiskeri i
den sidste uge aflyst grundet succes de

første dage. Læs mere herom i dette
nummer af Gudenå Nyt

BSF bestyrelsens beretning 2015
Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Jon Rose i forbindelse med
generalforsamlingen 3. december

Fiskesæsonen 2015 er nu slut, og det
er tid til at se tilbage på året der gik.
De større ting 2015 huskes for var igen
debatten om den alt for store mængde
grøde. Grøden og den høje vandstand
var utvivlsomt stærke medspillere i det
faldende dagkortsalg og medlemstal vi
har set i foreningen de senere år og en
trend, der forstsatte igen i 2015
Manglen på forårsfiskene og de helt
store af slagsen gav også anledning til
bekymrede miner hos mange. Heldigvis
kan vi dog også se tilbage på et 2015
som fiskemæssigt endte hæderligt.
Sidst i august begynde fangsterne af
både laks og havørred for alvor at
komme i gang. Dette fortsatte helt til
lukningen af åen i november. Status på
indrapporterede fisk er, at der er fanget
203 laks, 61 havørreder, 22 gedder og
3 aborrer. En af de mere specielle
fangster blev indrapporteret den 24
februar og bestod af 1 stk. mobiltelefon
”fanget” af Rasmus Ottesen.

4 æresmedlemmer overværer generalforsamlingen: Johannes Juel Ditlefsen, Søren
Andersen, John Jørgensen og Arne Ottesen.
Foto: Erik Søndergaard

Aktivitetsmæssigt har 2015 igen været
et år, hvor vandplejeudvalget har haft
en del aktiviteter i og omkring bækkene
og hos myndighederne. Udfordringen
for vandplejeudvalget er, at det er
svært at finde frivillige nok til hjælpe i
forhold til ambitionsniveauet, men
alligevel - Jesper vil fortælle mere om
aktiviteterne herefter.
BSF har også i år været engageret i
flere gode arrangementer.
Juniorerne er meget aktive med ture til
spændende fiskevand. Seniorerne har
afviklet den traditionsrige Gule Ærter
fiskekonkurrence, hvor der i år blev
fanget flere fine fisk. BSF har også ydet
en stor indsats i forbindelse med
Gudenåkonkurrencen 2015. På trods af
nedgang i antallet af tilmeldte til
Gudenåkonkurrencen blev der fanget
59 laks og havørreder. BSF har i 2015
også lånt vores fiskevand ud til
Lystfiskeriets Dag.
Arbejdet med at få en fælles
indberetning til at virke på
Gudenaalaksen.dk lykkedes i 2015. Det
var en større opgave at få styr på alle
kravene og programmerne, men
endeligt i juni lykkedes det. Når man i
dag indberetter sin fisk på BSF
hjemmeside, vil den i løbet af et døgn
være at finde på
Gudenaasammenslutningens
hjemmeside.

Ved generalforsamlingen i december
2014 afgik blandt andet foreningens
mangeårige formand Steffen.
Bestyrelsen konstituerede sig

efterfølgende og valgte Jon Rose som
ny formand. Åen hvilede her i december
og starten af januar efter et år, hvor
grødeproblematikker, mangel på
havørred og få laks havde fyldt en del.
På første bestyrelsesmøde i januar
besluttede bestyrelsen, at der ud over
løsningen af alle de daglige
driftsopgaver skulle være fokus på
enkelte andre ting. Disse var:
At komme i dialog med relevante
myndigheder og andre vedr.
grødeproblematikken
Prøve at finde på andre effektive måder
til at optimere vandløbsplejen
yderligere
Diskutere og udmelde foreningens
holdning til Tange Sø problematikken.

enigheder stod ikke længere, og
efterfølgende er der præsenteret en
serpentiner løsning. BSF har stadig
viljen og lysten til at genoptage det
egentlige gode arbejde, der var
påbegyndt, men vil ikke forcere dette.
Initiativet ligger hos foreningen til
Bevarelse af Tange sø. Bestyrelsen i
BSF besluttede, at melde ud, hvordan vi
ser på Tange Sø problematikken. Dette
publicerede vi på hjemmesiden men lad
mig lige gentage det her.
BSF's baggrund for nedenstående er
rodfæstet i foreningens grundlæggende
forkærlighed for naturen og dyrelivet
langs Gudenåen, samt i dele af
foreningens formål, hvor der skrives:
Foreningens formål er at være
samlingssted for Bjerringbro og omegns
lystfiskere og sikre de bedst mulige
betingelser for lystfiskeri i Gudenåen og
nærliggende vande ved:



Der lyttes opmærksomt til formanden under
bestyrelsens beretning. Foto: Erik Søndergaard

For at starte med det sidste først.
Verner Gorridsen, Foreningen til
bevarelse af Tange Sø, sendte i februar
et brev til foreningen stilet til den nye
formand, hvor han bød velkommen. Det
endte ud i, at vi besluttede at mødes
formand til formand ganske uformelt og
privat. Det blev indtil videre til 4 møder,
hvor vi prøvede at tale os mod mulige
fælles løsninger. Vi nåede et godt
stykke af vejen, men ved
regeringsskiftet og miljøministerens
varslede besøg ved Tange Sø blev
tonen hård og uforsonlig. De opnåede



at sikre en sund og naturlig
fiskebestand gennem vandløbsog fiskepleje
at oplyse offentligheden om de
rekreative lystfiskerværdier ved
foreningens fiskevand
at udpege og bistå ved
vandløbsforbedringsprojektet i
lokalområdet

BSF ønsker, at der eksisterer en
effektiv faunapassage ved Tange Sø,
der tillader åens dyreliv at vandre
sikkert både opstrøms og nedstrøms.
Dette kræver ikke ultimativt en
fjernelse af søen. Søen er både
rekreativt og fiskemæssigt et
spændende område.

Med andre ord. Vi tog stilling.

Denne stillingtagen har ført til, at
foreningen har taget initiativ til at prøve
at samle sportsfiskerforeningerne langs
nedre del af Gudenåen i en form for
interessefællesskab og for at prøve at
få en tungere stemme bag ved udsagn
og holdninger. Vi har i 2015 haft 2
møder i efteråret. Dette har ført til, at
foreningerne Silkeborg, BSF, Langå,
Hadsten og Randers alle står bag den
nævnte holdning.
Foreningsfællesskabet prøver også at
komme til enighed om at anbefale en
løsningsmodel ved Tange Sø samt at
lave nogle fælles indsatser mod grøden.
Det har ført til, at vi i dette
samarbejder har besluttet at udvide
med alle sportsfiskerforeninger lang
Gudenåsystemet. Der er opstartsmøde i
januar i Silkeborg.

Tilfredshed blandt de fremmødte til
generalforsamlingen. Foto: Erik Søndergaard

Jeg nævnte grøde. Tilbage i januar
engagerede BSF sig i et initiativ
iværksat af Gudenåkomiteen kaldet
Gudenåhelhedsplanen, hvor formålet er
at komme med ideer, der kan blive til
initiativer, som kan fremme
lystfiskerturismen. Vi indsendte forslag i
januar der alle havde til formål at øge
mængden og tilgængeligheden af laks
og havørreder i forening. Et af
forslagene gik på alternativ beskæring
af grøde. Efterfølgende blev dette
diskuteret både på møder arrangeret i

dette regi samt ved møder BSF havde
med kommunerne langs vores stykke.
Der blæser positive vinde i forhold til
måske at få det nemmere de
kommende år. Kommunerne i både
Favrskov og Viborg bruger vendinger
som intelligent grødeskæring. Rygter vil
også vide, at der arbejdes på en
ændring af vandløbsregulativet, der
giver lov til at beskære flere gange.
Det kunne være dejlig at stå på næste
generalforsamling og tale om grøden
som et problem, der var engang… Lad
os nu se.
Vores sidste indsatsområde i 2015
skulle gå på at finde på andre måder at
optimere vandplejen på. Foreningen må
erkende, at aktiviteterne er mange og
tiden til opgaver ud over at drifte
foreningen er yderst begrænset. Vi har
en plan om måske at kunne inddrage
skoleklasser i arbejder gennem f.eks. at
give dem ansvaret for hver deres
vandløb og så gennem venlig
konkurrence se, hvilken klasse, der kan
øge mængden af yngel mest muligt. Vi
prøver igen i 2016.
El-fiskeriet er i år gået rigtigt godt 116
laks og 113 havørreder blev fanget. De
sidste dage der var afsat til el-fiskeri
blev aflyst, da der var fanget
tilstrækkeligt.
Foreningen er igen begyndt at udsende
Gudenånyt. Der er blevet taget rigtigt
godt imod, og vi har en plan om at
fortsætte med dette. Herfra skal lyde
en opfordring til medlemmerne om at
indsende historier til bladet. Send dem
til Per Frost, som står for bladet.
Til sidst er at sige tak til alle de
frivillige, der gør et kæmpe stykke
arbejde for foreningen. Uden jer var der
ikke mange aktiviteter, der kunne
driftes.

Tak til lodsejerne for endnu et år med
fint samarbejde.
Tak til DCV, naboforeningerne,
samarbejdspartnerne,

dagkortsalgsstederne og
myndighederne for godt og
gnidningsfrit samarbejde.

Referat generalforsamling 2015
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening har 3. december
2015 holdt ordinær generalforsamling.
Der var fremmødt ca. 50 medlemmer
plus bestyrelsen.

Jesper Knudsen fortalte om
vandplejeudvalgets arbejde i 2015.

Generalforsamlingen blev holdt på
højskolen hvor der var fine forhold.

Verner Jensen fortalte i Thorbjørn
Lagers fravær om
Gudenåsammenslutningen
lakseprojektet’s arbejde i 2015.

Forsamlingen blev indledt med 1 minuts
stilhed til ære for to afdøde
medlemmer: Mogens Thomassen og
Tage Storgaard Madsen.

Per Frost Vedsted fortalte om
Ørredfondens arbejde i 2015

1.Valg af dirigent

Steffen Toft Jensen blev valgt.

2. Valg af 2 stemmetællere
Sv.E Sjællænder og Niels Jørgen
Ottesen – vores gode revisorer blev
valgt.
3.Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Jon Rose fremlagde bestyrelsens
beretning.
Beretningen blev godkendt.
Herefter orienterede Johannes Bigum
Pedersen om juniorklubbens arbejde i
2015. Johannes opfordrede
medlemmerne til at være
opmærksomme på nye juniorer til
juniorklubben, forslag til foredrag og
ture.

Verner Jensen orienterer om Gudenå
Sammenslutningen Lakseprojektet. Foto: Erik
Søndergaard

4.Kassereren aflægger
regnskab
Nicolai Parbst fremlagde regnskab.
Der har været en kraftig nedgang i
antal medlemmer, særligt tidligere
lokale pensionister. For første gang har
dagkortsalget i Tange Sø været større
end salget i Gudenå.
Det blev anbefalet at der kommer et
ekstra dagkortsalgssted i Ulstrup

(Købmanden) idet Bamsebo holder
lukket midt på dagen.
Regnskabet for 2015 blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Der var indkommet 3 forslag.
Forslag 1
Forslag om valgfrihed for BSFmedlemmers betaling af
forbundskontingent.
Forslagsstiller: Lars Vedsø
Forslagsstillers begrundelse:
”Der stilles forslag om frivillighed, når det
gælder BSF medlemmernes kontingentandel til
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) – af det
samlede kontingent for 2015 til BSF på 1.145,kr. udgør bidraget til DSF 365,- kr. ”
Forslagsstillers begrundelse:
”DSF’s holdning, hvad angår Tange sø og
passage ved Tangeværket, er uforenelig med
de interesser, som fremtidens rekreative fiskeri
må antages at have. Den holdning DSF har nu,
er ændret fra den oprindelige holdning om en
tilbagelægning af Gudenåen, med baggrund i at
man tilsyneladende ”ikke er politisk tonedøve”.
DSF har her svigtet sin opgave som
interesseorganisation for at fremme en
bæredygtig udvikling af det rekreative fisker i
Danmark – i modsætning til f.eks. Danmarks
Naturfredningsforening, og det forekommer
derfor urimeligt, at medlemmer af BSF tvinges
til at støtte en organisation, som i bund og
grund kæmper for det modsatte af de
interesser, der ideelt eksisterer i området.
Tidligere korrespondance med BSF ang.
udmeldelse af DSF har resulteret i flg. svar fra
BSF’s formand Jon Rose af 31.08.2015:
”Medlemskab hos BSF er betinget af et
medlemskab hos DSF også. Hvis du
melder dig ud hos DSF, så kan du stadig
bruge dit medlemskab hos BSF frem til d.
28/2-2016. Herefter kan du kun være
medlem, hvis du igen tilmelder dig via
DSF og også tilslutter dig medlemskab
der.”
Og fra DSF (Lars Rasmussen) af
03.09.2015:
”Tak for din mail.

For at undgå misforståelser skal jeg
præcisere, at du personligt ikke er optaget
som medlem af Danmarks
Sportsfiskerforbund. Enkeltpersoner kan
anmode om optagelse af Forbundet i
overensstemmelse med Danmarks
Sportsfiskerforbunds vedtægter. Det er
således Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening, der er optaget i
Danmarks Sportsfiskerforbund. På
baggrund af ovenstående er det således
min opfattelse, at det ikke har noget
formål at drøfte, hvorvidt ”du er tvunget
til at være medlem af DSF”, allerede fordi
du ikke er optaget som medlem.”
Disse ”goddag-mand-økseskaft”
tilbagemeldinger beskæftiger sig dog ikke med
det reelle problem:
a) hvilket juridisk eller andet
grundlag baserer man denne
opfattelse på?
Det er formentlig stærkt problematisk - rent
juridisk - såfremt man vælger at bevare den
holdning som BSF giver udtryk for. I Danmark
har vi jo foreningsfrihed jf. Grundloven, og
såkaldte ”eksklusivaftaler” som f.eks. den
mellem BSF og DSF har jo også været genstand
for behandling ved de danske domstole og den
Europæiske Menneskerettigheds Domstol – se
her evnt. Danmark på anklagebænken af
Lene Hansen, med bidrag af Ditte Goldschmidt.
Jeg går ud fra det også ville rejse sig en vis
protest, hvis BSF fandt på at melde
medlemmerne ind i Islamisk Trossamfund!
For DSF er der selvfølgelig tale om en principiel
sag, for såfremt man ikke har juridisk grundlag
for at fortsætte denne ”tvangshvervning” af
medlemmer, må det vel forudses, at DSF så
også vil miste en del af sine nuværende
medlemmer, som ikke ønsker at støtte denne
miljø- og naturfjendske holdning som DSF
repræsenterer i denne sag. Så sagen er altså af
principiel interesse for både BSF og DSF. Det
skal understreges, at jeg naturligvis går ind for
et stærkt forbund til at varetage de interesser
det kreative fiskeri har i fremtiden. Det har vi,
efter min mening, ikke i dag.
Jeg håber, man vil genoverveje sin holdning
som udtrykt i skrivelsen d. 31.08.2015 eller i
modsat fald give en dækkende redegørelse for
hvorfor, og med hvilken hjemmel, man vil
fastholde sin afgørelse.”

Bestyrelsens indstilling og
anbefaling vedr. forslaget
Bestyrelsen har undersøgt sagen hos
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF):




Det er BSF - som forening - der
er medlem hos forbundet
Prisen for BSF's medlemskab af
forbundet er antal medlemmer x
365kr/medlem i BSF
De enkelte medlemmer af BSF
har ikke et personligt
medlemskab af forbundet via
BSF's medlemskab af forbundet

Hvis foreningen skal tillade at enkelte
medlemmer friholdes fra den kollektive
betaling af medlemsskabet udhules
vores økonomi ligesom det vil være
urimeligt at vi ikke løfter i flok.
Bestyrelsen anbefaler at der stemmes
nej til det fremsendte forslag.
Diskussion om emnet
Der var en livlig diskussion og en vis
forvirring om det er personligt
medlemskab eller
foreningsmedlemsskab.
Der er mange der fejlagtigt går rundt
og tror, at de er personligt medlemmer
af forbundet.
Afstemningsresultat
Forslaget blev nedstemt.

Forslag 2
Forslag om C&R af havørreden i en 3årig periode.
Forslagsstiller: Verner Jensen
Forslagsstillers begrundelse:
Da bestyrelsen flere gange i løbet af året har
givet udtryk for den ringe opgang og bekymring
for om laks/havørred blev taget i garn på
fjorden vil jeg anbefale at der over en 3-årig
periode indføres C/R på havørreder i
foreningens område for at se om det øger

bestanden, kræver det man tæller gydninger i
de små sideløb i samme periode.
Jeg vil bare gøre opmærksom på, at hver
havørred der bortfiskes giver EN mindre til
gydning.

Bestyrelsens indstilling og anbefaling vedr.
forslaget
Det er korrekt at bestyrelsen er bekymret over
nedgangen i fangster af såvel havørreder som
laks. Derfor ser vi også frem til den rapport
som DCV vil udarbejde vedr. nedgangen i
laksefiskeriet. I oktober nummeret af Gudenå
Nyt fremlagde vi en række hypoteser for
nedgangen i fiskeriet og bragte facts hen
hensyn til fangster og udsætninger.
Bestyrelsen vil arbejde for at laks og havørred
smolt igen flådes ud i fjorden for derigennem at
se om det ikke hjælper på opgangen.
Bestyrelsen har heldigvis fået positive
tilkendegivelser fra en større gruppe
medlemmer om at de står klar til at hjælpe med
det praktiske omkring ud-flådningen – og det
skal i have tak for!
Bestyrelsen ser pt. ingen grund til at frede
havørreden i vores del af Gudenå.

Kommentarer fra forsamlingen:







Fiskene gemmer sig i grøden og
er svære at fange
De er svære at fange på stang,
men er der ved elfiskeriet
Opbakning til, at havørrederne
mangler i åen!
Havørrederne er begyndt at
komme senere end andre steder
– anden stamme?
”Os der tit fisker og færdes i åen
ved at nedenfor Gulllev bæk kan
der ikke fiskes med spinner pga.
grøden”

Afstemningsresultat
Forslaget blev nedstemt.

Forslag 3
Opdatering af vedtægter.
Forslagsstiller: Bestyrelsen.
De primære årsager til forslaget er





at få vedtægterne til i højere grad
at afspejle den hidtidige praksis.
Fx ved at beskrive dagsorden for
generalforsamlingen
at få defineret hvad der stemmes
om ved en generalforsamling og
hvad der orienteres om.
At justere mindre fejl

Kommentarer fra forsamlingen:











”Indskud” er nok nærmere
indmeldelsesgebyr – bør rettes.
Uenig med det fremsatte forslag
der fratager generalforsamlingen
beslutningsmyndigheden.
Der mangler i vedtægterne at
generalforsamlingen er
foreningens højeste myndighed.
Kontingent er så essentielt for en
forenings økonomi at det skal
godkendes af
generalforsamlingen.
Anbefaler at budget og kontingent
offentliggøres tids nok så
medlemmer kan komme med
skriftlige forslag der kan
behandles på generalforsamling.
Det er ok at bestyrelsen kun skal
orientere om budget og
kontingents - bestyrelsen er valgt
af generalforsamlingen til at
varetage medlemmernes
interesser bedst muligt.
Overvej fri kontingent ved
indmeldelse sent på sæsonen
mod at man kommer som
medlem næste år.
Bestyrelsen: Reduceret
kontingent forudsætter naturligvis
at man så er medlem de
efterfølgende år.

Formand Jon Rose fremlægger bestyrelsens
forslag til opdatering af vedtægterne. Foto: Erik
Søndergaard

Afstemningsresultat
Forslagene til justering af vedtægterne
blev godkendt. Se særskilt afsnit sidst i
dette nummer af Gudenå Nyt for
detaljer.

6. Orientering om budget
herunder kontingent

Bestyrelsen fremlagde budget for 2016
herunder kontingentsatser:
Junior: 300 kr
Ungdom: 655 kr
Senior: 1.155 kr
Pensionist: 1.155 kr
Der blev fremlagt et budget der hænger
sammen med hensyn til indtægter og
udgifter.

Kommentarer fra forsamlingen:


Fra forsamlingen blev der
efterspurgt mulighed for at sænke
pris for pensionister -har
bestyrelsen overvejet dette som
det blev anbefalet i forbindelse
med sidste generalforsamling?
Det har bestyrelsen ikke.

Budget herunder kontingent blev
vedtaget.

7.Valg af
bestyrelsesmedlemmer (for 2

årig periode)

Følgende blev valgt for en toårig
periode som bestyrelsesmedlemmer:
- Jan Ottesen – (genvalgt)
- Nicolai Parbst –(genvalgt)
- Per Frost Vedsted - (genvalgt)
- Kim Sørensen - (nyvalgt)

8.Valg af
bestyrelsessuppleanter,
revisor og revisorsuppleant

Som bestyrelses-suppleant for 1-årig
periode blev følgende valgt:
- Jesper Hougaard, (genvalgt)
- Casper Pedersen, (nyvalgt)
Som revisor
Niels Jørgen Ottesen (genvalgt)
Som revisor suppleant
Kim Sørensen (genvalgt)

Vinder af årets største laks 2015: Bent Mulle
Nielsen med en laks på 90cm og 6,65kg fanget
på spinner 14. oktober.

9.Eventuelt

Vinder af årets største fisk
Bestyrelsen har besluttet at reglen om
officiel indvejning af fisk til deltagelse i
årets skal overholdes.
Største laks 2015
Vinder i konkurrencen om årets
største laks blev Bent Mulle Nielsen
med en laks på 90cm og 6,65kg fanget
på spinner 14. oktober. Præmie:
Erindringsgave og gavekort på 1.000kr.

Største Havørred 2015
Vinder i konkurrencen om årets
største havørred blev Casper Pedersen
med en havørred på 73cm og 4,10kg
fanget på flue 17. september.
Præmie: Erindringsgave og gavekort på
1.000kr.

Casper Pedersen lykønskes og modtager
gavekort for årets største havørred. Foto: Erik
Søndergaard.

Vinder af årets største havørred 2015 – en
havørred på 4,1kg og 73 cm af Casper
Pedersen 17. september på flue.

Største Juniorfisk
Vinder i konkurrencen om årets
største juniorfisk blev Mikkel Lager med
en laks på 4. Præmie: Navn på
juniorpokalen og gavekort på 1.000kr.

Junior Mikkel Lager lykønskes og modtager
gavekort for årets største juniorfisk. Foto: Erik
Søndergaard.

Mikkel Lager, 15. Juni 2015:
Laks 4,0kg – 76cm. Vinder af årets største
juniorfisk.

Største Gedde 2015
Hæder for årets største gedde gik til
Johannes Bigum for en gedde på 122
cm.

Johannes Bigum Pedersen modtager hæder for
årets største gedde. Foto: Erik Søndergaard.

Diverse fra forsamlingen under
punktet eventuelt



Der mangler skilte opstrøms
Bjerringbro – bestyrelsen ser på
dette (igen).
Bestyrelsen opfordres til at
genforhandle vilkår for
kommunens vand






Resultat optælling gydninger kan
findes på hjemmesiden
Ønske fra fiskeribetjent: Brug en
anden farve fiskekort til de
medlemsskaber der er indmeldt
sidst på året til reduceret pris. Giv
dem et kort med fx rød farve så
det er tydeligt at se for
fiskeribetjente
Vedr. grødeskæring blev det
foreslået at arbejde for at der
klippes bredere end de 15m
kommunerne snakker om, og
hyppigere end to gange årligt.



Vedr. Gudenåsammenslutningen
Lakseprojektet blev det fremført
at det er meget uheldigt at
formanden for sammenslutningen
har en dobbeltrolle som formand
og direktør for DCV der leverer til
sammenslutningen.

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

Gennemgang og klargøring gydebække
Den 7. november 2015 mødtes
vandplejeudvalget for at gå igennem
vores vigtige gydebække for at sikre, at
gydebækkene er klar til den
forestående gydning her til vinter – kan
fisken kommer op til gydepladserne og
og strygene til gydning klar?
Følgende tilløb blev gennemgået på
dagen:
 Møllebækken
 Skibelund bæk (Fra Sahl
landevejen til Skibelund gård)
 Gullev bæk
 Brandstrup Bæk
Efterfølgende er også Kjeldbækken
gennemgået af Per Hougaard.
Erik Søndergaard beretter:
”Der var mødt ca. 10 mennesker op til
hyggelig morgenkaffe og rundstykker i
klubhuset.
En enkelt junior var der også sammen
med sin mor.

Formanden for vandplejeudvalget –
Jesper - havde en plan for, hvilken bæk
hvert hold skulle starte i.
Herefter gik turen for Skibelund
Havørredopdræt hvor vi fik udleveret
kultivator og sav – og vi delte vi os ud
til de respektive bække.
Jeg var som sædvanlig ved Gullev Bæk,
og denne gang, sammen med Anders
Stougaard, som jo er lodsejer på den
øverste strækning af bækken. Jeg tror,
at han syntes det var interessant at
være med til, men også overrasket
over, hvor meget der spærrede.
Ved 13 tiden mødtes vi så igen til en
burger, og snak om hvad vi havde
oplevet.
Så blot 4 timer og 2 mand, er hvad der
skal til for at få en meget bedre
gydebæk”
Kjeldbækken
Per Hougaard beretter: ”Jeg har

16.november 2015 gået Kjeldbækken
igennem for 3. gang i 2015 fra
landevejen og ned til åen. Der var rigtig
meget vand i bækken, men til min store
overraskelse var der en hel frisk
gydebanke, så det med at rense bække
op er en rigtig god gerning, samtidig
kan jeg oplyse at lodsejeren har
etableret et fint drikkested til deres
køer, dejligt at se der er nogle der
tænker på naturen”
Foto: Vandingssted etableret af lodsejer ved
Kjeldbækken. Perfekt afskærmning og
beskyttelse af bækkens brinker så dyrene ikke
træder dem ned. Foto: Per Hougaard

Foto: Der er masser af vand i Kjeldbækken midt
i november 2015. En lille spærring skal fjernes
her. Foto: Per Hougaard

Foto: Gydebanke i Kjeldbækken 16. november
2015. Foto: Per Hougaard
Foto: Så er spærringen fjernet og fiskene kan
frit komme op til gydepladserne ovenfor.
November 2015. Foto: Per Hougaard

Optælling gydninger
Når vi kommer på den anden side af
gydningen skal vi ud og se hvor mange
gydninger der har været i de enkelte
bække – et vigtigt arbejder for at
planlægge den fremtidige vandpleje.

Vil du være med i BSF’s vandpleje
udvalg?
Hvis der blandt medlemmer eller læsere
af hjemmesiden er nogen der brænder
for vandpleje og kunne tænke sig at
deltage så skriv til enten
jk@bjerringbro-sportsfisker.dk eller
naestformand@bjerringbrosportsfisker.dk - så kommer du på
maillisten og modtager fremover emails
når vi har brug for hjælp - det forpligter

ikke, men vi kan give Jer nogen gode
oplevelser.
Der er grænser for hvad man selv kan
udrette, men løfter vi i flok er der stort
set ingen grænser!

Lodsejerfest januar 2016
Til lodsejere og æresmedlemmer:
Husk at reservere lørdag 16. januar
2016 – her holdes den traditionsrige
lodsejerfest.
Festen holdes igen på Bjerringbro
Gymnasium, og der bliver traditionen
tro noget godt at spise, musik, dans og
hyggeligt samvær. På lodsejerfesten

vælges desuden
lodsejerrepræsentanter.
Vi ser frem til en hyggelig aften
sammen med vores lodsejere.
I vil modtage invitationer i løbet af en
uges tid sammen med betaling for
fiskevandet!

Lodsejerrepræsentant møde
Der har været holdt lodsejerrepræsentant møde i november måned.

i øvrigt en aftalemodel som BSF var
først med i Danmark.

På mødet er 2015 regnskabet for BSF
fremlagt og med basis heri er der aftalt
meter-pris for fiskevandet for 2016. Det
er jo således at BSF har indgået en
aftale med vores gode lodsejere om at
vi har overskudsdeling – så går det
godt for foreningen skal overskud deles
med lodsejerne og går det mindre godt
deles vi om den mindre indtægt. Det er

På mødet blev samarbejdet omkring
Gudenåen gennemgået, herunder
problemerne med grøden, og vi er
enige om at vi ønsker en bedre
grødeskæring. Intelligent grødeskæring
hvor der ikke bare skæres en rende ude
midt i åen er der opbakning til blandt
lodsejerne.

BSF’s udmelding og holdning til
Gudenåens fremtidige forløb ved Tange
Sø blev også vendt – Lodsejer
repræsentanterne syntes, at det var en
fin formulering, som var meget
diplomatisk formuleret.

Lodsejer repræsentanterne er:

Der var en rigtig god stemning på
mødet - BSF har et værdifuldt og
tillidsfuldt samarbejde med vores
lodsejere.

Traditionen tro vil der i forbindelse med
lodsejerfesten blive valgt lodsejer
repræsentanter for den kommende
periode.

Karsten Sølvsten, Skibelundvej 77
Kristian Mogensen, Mammenbyvej 1
Flemming Kristensen, Slotsvej 19
Søren Andersen, Stærkærvej 84

Renovering af klubhus
Vi har igangsat renovering af klubhuset.
I bestyrelseslokalet og på toilettet
bliver de øverste vinduer udskiftet –
disse er i dag enkeltglas så det trækker
voldsomt herfra.
I bestyrelseslokalet bliver der etableret
en flugtvej via et vindue – det er
lovpligtigt at der er flugtvej.

Næste etape bliver at få udskiftet de
sidste vinduer mod syd og vest, bl.a. i
det nye lager lokale til juniorerne som
spejderne tidligere havde.
Vi har indgået aftale med en lokal
tømrermester om udførelse af arbejdet.

Månedens billede
Der bliver hver måned trukket lod om
et gavekort på 300,- til Grejbiksen,
Lystfisk.dk eller Grejonline.dk.
Lodtrækningen sker blandt de
indsendte fangstrapporter med billede
der er lagt på hjemmesiden.
Lodtrækningen foretages
løbende. Konkurrencen gælder kun fisk
fanget i Gudenåen (zone 1-6) og Tange
sø.
Alle billeder deltager på lige fod. Dvs.
fiskens størrelse, kondition og art har
ingen betydning.

Vinderne offentliggøres på
hjemmesiden
(Forside\Diverse\fotokonkurrencen).
Sådan har det været i mange år, men
kun få har kendt til dette, og derfor
bringer vi nu denne artikel og opfordrer
samtidig til at i alle sammen
fremadrettet lægger fangstrapport med
billede ind på BSF hjemmesiden.
Laksefangster overføres derefter
automatisk til Gudenaalaksen.dk.
Nedenfor kan du se vinderne i 2015:

Bjarne Pedersen, 10. September 2015:
Havørred 1,9kg - 54cm.

Thorbjørn lager, 15.maj 2015:
Laks 6,4kg – 87cm.

Jonas Hougaard Vammen, 19. maj 2015:
Laks: 5,1kg – 84cm.
Ronnie Berlin Wils, 13. august 2015:
Gedde 62cm.

Jørgen Nielsen, 20.april 2015:
Laks 5,6kg – 86cm.
Mikkel Lager, 15. Juni 2015:
Laks 4,0kg – 76cm.

Jens Søndergaard, 1.marts 2015:
Gedde 1,5kg – 60cm.

Carsten Lund, 11. oktober 2015: Laks 70cm
C&R

Per Hougaard, 14. februar 2015:
Gedde 85cm.

Lars Rasmussen, 14. november 2015. Laks
71cm C&R.

Resultat el-fiskeri Gudenå i 2015
Igen i år har Danmarks Center for
Vildlaks (DCV, som nu også omfatter
det tidligere Brusgaard i Randers) elfisket laks i Gudenå. Samtidig har
Ørredfonden fået overdraget de
havørreder der blev fanget.

Fra elfiskeri i Gudenå 2015. Foto: Per Hougaard

Der har i 2015 været et fantastisk fint
fiskeri hvor der er fanget 116 laks og
113 havørreder. Gudenåens Ørredfond
har fra de første tre dages fiskeri fået
91 havørreder idet de sidste 23
havørreder er genudsat.

Største laks var 115cm. Af de 116 laks
havde 7% skader: 5 laks havde
bidskader sandsynligvis fra sæl, 1
havde garnskade og 2 havde sår.
Største havørred var ca. 6kg.
Alle fisk var pæne. Som
sidebemærkning kan nævnes at rigtig
mange havørreder i Lilleå i år har
svamp, men det har vi ikke set i
Gudenå.
Dette er muligt fordi DCV kun går efter
de vestjyske laks til avlsarbejdet og
derfor el-fisker senere end tidligere år.

Fra elfiskeri i Gudenå 2015 – en flot havørred til
GØF. Foto: Per Hougaard

Fra GØF var det Per og Jens Hougaard
der stod klar og transporterede
havørrederne til Skibelund hvor de skal
gå indtil de stryges 13. december 2015.

DCV elfisker med to både ved Gudenå 2015.
Foto: Per Hougaard

Detaljeret rapport kan læses på
Bjerringbro-sportfisker.dk

Fra elfiskeri i Gudenå 2015. Havørreder i
transportkar til GØF. Foto: Per Hougaard

Dato
2/11-2015
3/11-2015
5/11-2015
9/11-2015
10/11-2015
16/11-2015
17/11-2016
Ialt

Elfiskeri 2015 Gudenå
Strækning
Havørreder
Tange24 *
Bjerringbro
Bjerringbro25 *
Bamsebo
Ulstrup –
41 *
Langå
Bjerringbro –
58
Bamsebo
Stenstrækning 8
Ulstrup
Tangeværket – Annuleret
Bjerringbro
Bjerringbro –
Annuleret
Bamsebo
113
stk

Laks
8
18
24
20
3
Annuleret
Annuleret

(* Havørreder er overdraget til Gudenåens Ørredfond)

Fra elfiskeri i Gudenå 2015. Foto: Per Hougaard
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stk

Elfiskeri Allingå 2015
Lørdag 21. november blev der elfisket i
Allingå. Det var en flot dag med solskin
og høj vandstand.

Max Thomsen ved den nye trailer. Foto: Per
Hougaard

Det var Randers foreningen der stod for
elfiskeriet. Der blev elfisket 30 flotte
havørred moder/faderfisk.
BSF’erne Jens og Per Hougaard fra
Ørredfondens PE-hold (pensionistefterløn) kørte fiskene sikkert hjem til
dambruget på Ørredfondens nye trailer.
Her skal de gå i en dam indtil de er
modne til strygning.

Fra elfiskeri i Allingå 2015. Her ses et par af de
flotter moder/faderfisk. Foto: Per Hougaard

Fra elfiskeri i Allingå 2015. Foto: Per Hougaard

Fra elfiskeri i Allingå 2015. Jens Hougaard og

PE-holdet besøger Lundby fisk
PE-holdet (PE=Pensionist Efterløn) fra
GØF var onsdag den 28. oktober 2015
på virksomheds besøg hos Lundby fisk
som ligger mellem Års og Løgstør.
Dambruget drives og ejes af Hejdi og

Peter Holm, Peter er 3 generation som
driver dambrug.
Det er et fantastisk flot og moderne
dambrug som hverken forurener eller
ødelægger naturen. De producerer 15

millioner fisk om året hvoraf en stor del
er havørreder til forskellige sportsfisker
foreningers udsætninger og resten er
regnbueørreder som de levere til put
and take.

Foderautomat til Karup Å havørreder.

Hejdi viser og fortæller.

Billedet giver en fornemmelse af de mange kar
til opdræt af havørred yngel og smolt

Klækkebakker og kar til yngel.

Peter Holm sammen med PE-holdet

PE holdet fik en utrolig god rundvisning
og forklaring af Hejdi og Peter hvordan
de driver deres dambrug - virkelig et
besøg vær, besøget sluttede med
kaffe rundstykker i deres frokoststue.

Mikrofilter til rensning af vande

Udendørs forhold bliver diskuteret

På vejen hjem gjorde vi holdt ved
Vitskøl Kloster hvor vi så det store
flotte stryg som er lavet fra Vilsted sø
ned i Bjørnsholm å - virkelig et flot
projekt der er udført der.

Vindere af gratis medlemskab 2016
I forbindelse med Gudenåkonkurrencen
blev der traditionen tro trukket lod om
et års gratis medlemskab i foreningerne
bag konkurrencen (Bjerringbro, Langå,
Hadsten og Randers):
Bjerringbro
Jan Holst, Grenå har vundet gratis
medlemskab af Bjerringbro Og Omegns
Sportsfiskerforening i 2016.
Jan er i forvejen medlem af BSF

Langå
Chris Nielsen, Århus blev vinder af

gratis fiskekort for 2016 til Langå
Sportsfiskerforening.
Hadsten
Jan Søvsø Staunsbjerg, 8200 Århus N
blev vinder af gratis fiskekort for 2016
til Hadsten Lystfiskerforening. Jan er
både medlem i BSF.
Randers
??? spurgt jan Hyllested – afventer svar

Vi ønsker tillykke!

Forslag 3 vedr. vedtægtsændring
Detaljer vedr. det fremsatte forslag om
justering af vedtægter og
afstemningsresultat ifm.
Genralforsamlingen.
Forslagsstiller: Bestyrelsen
Vedtægter tilrettes som beskrevet
nedenfor.
Forklaring:





Den nye tekst er angivet med gult
Eksisterende tekst der skal slettes
er gennemstreget om mærket
rødt
Begrundelse er markeret med blåt
Afstemningsresultat er markeret
med grøn

§ 1 Formål
1. Foreningens formål er at være samlingssted
for Bjerringbro og omegns lystfiskere og sikre
de bedst mulige betingelser for lystfiskeri i
Gudenåen og nærliggende vande ved
- at erhverve og administrere fiskerettigheder
for medlemmer og fisketurister
- at sikre en sund og naturlig fiskebestand
gennem vandløbs- og fiskepleje
- at arrangere konkurrencer, fisketure og anden
form for socialt samvær for medlemmerne
- at oplyse offentligheden om de rekreative
lystfiskerværdier ved foreningens fiskevand.
- at udpege og bistå ved
vandløbsforbedringsprojektet i lokalområdet.
- at gennemføre kontrol af fiskerettigheder,
herunder oplyse om regler og holdninger til
lystfiskeri i foreningen.
2. Foreningen er hjemmehørende i Bjerringbro,
under Viborg kommune.
§ 2 Medlemskab
1. Bestyrelsen optager nye medlemmer.
2. Medlemstyper
Der er følgende medlemstype i foreningen:







Senior
Pensionist (følger folkepensionsalderen
*)
Ungdom 18-25 år (*)
Junior under 18 år (*)
Lodsejer

* opgøres pr. 1.marts.
Begrundelse: Dette er en opdatering i forhold til
hidtidige praksis. Vi ønsker at fastlægge de
mulige medlemstyper af foreningen i
vedtægterne.
Selvom vi pt. har samme kontingent for senior
og pensionist ønsker vi at fastholde en opdeling
således vi rent teknisk er klar hvis der på et
senere tidspunkt bliver behov for at
differentiere kontingentet.
Afstemningsresultat: Vedtaget
32. Som medlem optages borgere med bopæl i
"Bjerringbro og 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 i den rækkefølge man henvender sig
til bestyrelsen.
Aftaler og prisfastsættelse for medfiskeri til dele
af fiskevandet for andre sportsfiskerforeninger,
skal altid godkendes af generalforsamlingen.
42 Medfiskeri og Medfiskeret: Bestyrelsen
bemyndiges til at



træffe aftaler om medfiskeri for andre
foreninger i foreningens fiskevand eller
dele deraf
træffe aftaler om medfiskeret hos andre
foreninger.

Bestyrelsen skal orientere om indgåede aftaler
på generalforsamlingen som en del af
bestyrelsens beretning.
Begrundelse: Vi ønsker at bemyndige
bestyrelsen til at træffe beslutninger om
medfiskeri for andre foreninger i BSF’s
fiskevand og indgå aftaler om at vi selv får
medfiskeret hos andre foreninger. Bestyrelsen
har brug for råderum for at kunne manøvrere
og det vil ikke være hensigtsmæssigt at aftaler
først skal godkendes af generalforsamlingen.
Bestyrelsen mener desuden at disse aftaler er

af samme karakter som de aftaler, der indgås
på eget fiskevand med lodsejere. Det drejer sig
om forvaltning af fiskevand jvf. vores formål i
§1.
Afstemningsresultat: Vedtaget.

§ 3 Regler for fiskeri

Bestyrelsen pålægges at få præciseret at
personer bosiddende i de tidliggere Bjerringbro
og Hvorslev kommuner anno 2006 har fri
adgang uafhængig af venteliste

2. Fiskeri må kun foregå med stang og snøre.
Anvendelse af enhver form for selvfiskende
redskaber, såsom krogliner, ruser og lignende,
er forbudt. Undtaget herfra er lodsejeres lovlige
fiskeri med ruser på deres private ejendom.
Bortset fra Tange Sø må der må ikke dørges fra
båd i foreningens fiskevand.

53. Lodsejere med hvem foreningen har indgået
lejeaftale om fiskeret optages automatisk som
kontingentfri medlemmer.
64. Medlemmer af foreningen må ikke, ved
overbud eller på anden måde søge at købe
fiskeret, hvor foreningen har eller har mistet
fiskeretten. Bliver et medlem lodsejer til
foreningens fiskevand, skal fiskeretten tilbydes
foreningen på samme vilkår som alle andre
lodsejere.
75. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der,
efter én skriftlig irettesættelse, vedvarende
bryder foreningens vedtægter eller bestyrelsens
henvisninger. Eksklusion kan af vedkommende
eller medlemmer indankes for
generalforsamlingen, der ved simpelt
stemmeflertal afgør sagen endeligt.
Eksklusionssager skal opføres på dagsordenen
som 1. punkt efter valg af dirigent og
stemmetællere.
Begrundelse: Stemmetællere skal være
udpeget inden eksklusionssager behandles.
Afstemningsresultat: Vedtaget.

8. Æresmedlemmer udpeges af bestyrelsen og
er kontingentfrie så længe de ønsker det.
Begrundelse: Der er tale om en præcisering og
formalisering af den hidtidige praksis.
Afstemningsresultat: Vedtaget.

9. Bestyrelsen kan tildele kontingentfrit
medlemskab til medlemmer der udfører et
tillidshverv eller på anden vis yder en særlig
stor indsats for foreningen og/eller Gudenåen.
Begrundelse: Der er tale om en præcisering og
formalisering af den hidtidige praksis.
Afstemningsresultat: Vedtaget.

1. Fiskeri i foreningens fiskevand kræver gyldigt
fiskekort og indløst obligatorisk fisketegn i
henhold til gældende lov.

3. De mindstemål, fredningstider og
særfredninger, der gælder i foreningens
fiskevand, skal til enhver tid overholdes.
4. Når lystfiskeri udøves, skal medlemskortet
bæres synligt og på forlangende fremvises for
opsynet og lodsejere samt enhver, som selv
fremviser gyldigt kort. Kortet er strengt
personligt, og misbrug vil medføre strafansvar.
5. Lystfiskere har kun ret til at færdes
umiddelbart ved å-bredden og må ikke
henkaste fiskekroge, fiskesnøre, papir eller
andet affald i engene. Lodsejerens ruser m.m.
må ikke røres. Hegn, græs eller afgrøder må
ikke beskadiges. Hegn og led skal lukkes. Al
kørsel til fiskevandet skal foregå efter
kørselsvejledningen, og der skal parkeres på de
anviste P-pladser. Enhver lystfisker skal udvise
hensynsfuldhed og forståelse for lodsejere og
andre fiskere.
6. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede og
fastsætte antal, samt pris, på dag- eller ugekort
til hele eller dele af foreningens fiskevand til
ikke-medlemmer. Fastsættelse af antal dageller ugekort sker under hensyntagen til antal
medlemmer og samarbejde med øvrige
sportsfiskerforeninger.
§ 4 Kontingent
Kontingent og indskud fastsættes af
bestyrelsen og forelægges på den årlige
generalforsamling. Juniorer betaler ikke
indmeldelsesgebyr.
Begrundelse: Bestyrelsen ønsker
bemyndigelse til at fastsætte indskud og
kontingent således dette kan forelægges
generalforsamlingen. Dette sikrer at
bestyrelsen kan gennemarbejde budget og
ud fra dette fastlægge lavest mulige
kontingent. I tilfælde hvor der er indsendt
forslag kan bestyrelsen inden

generalforsamlingen foretage en
konsekvensberegning og er således klædt
på til at justere kontingent såfremt forslaget
vedtages. Som vi oplevede det på
generalforsamlingen i 2014 blev
bestyrelsens forslag til kontingent nedstemt
og et antal nye forslag fremsat hvorefter der
efter en del uro blev vedtaget nye satser
uden dette først var gennemregnet i.f.t.
budget. Vi ønsker ikke at komme i samme
situation igen.
Kommentarer:








Indskud er nok nærmere
indmeldelsesgebyr.
Uenighed – der mangler i vedtægterne
at generalforsamlingen er foreningens
højeste myndighed. Kontinent er så
essentielt for en forenings økonomi at
det skal godkendes af en
generalforsamling.
Anbefaler at budget og kontingent
offentliggøres tids nok så medlemmer
kan komme med skriftlige forslag der
kan behandles på generalforsamling.
Et par medlemmer støttede forslaget
Ok fordi bestyrelsen er valgt af
generalforsamlingen

Afstemningsresultat: Vedtaget.

Der betales fuldt kontingent det kalenderår,
hvori indmeldelsen sker.
Ved indmeldelse frem til 15.november betales
fuld kontingent for medlemsperioden. Ved
indmeldelse i perioden 16. november til 28/29
februar betales et reduceret kontingent fastsat
af bestyrelsen.
Medlemsperioden er fra 1.marts til 28./29.
februar.
Begrundelse: Ændringen ønskes fordi
medlemsperioden nu går fra 1.marts til 28/29.
februar. Desuden ønsker bestyrelsen mulighed
for at kunne tilbyde reduceret kontingent til
medlemmer, der melder sig ind sent på
sæsonen. ”Medlemsperiode” defineres ligeledes.
Kommentarer fra generalforsamlingen:


Overvej fri kontingent ved indmeldelse
sent på sæsonen mod at man kommer
som medlem næste år.



Reduceret kontingent forudsætter
naturligvis at man så er medlem de
efterfølgende år.

Afstemningsresultat: Vedtaget.

2. Kontingent opkræves i januar måned og
gælder fra 1.marts til 28/29.februar 31. det
efterfølgende år. Såfremt kontingentet ikke er
indbetalt rettidigt er det pågældende medlem at
betragte som udmeldt. Optagelse igen sker jf.
vedtægterne i § 2.
Begrundelse: Ændringen er nødvendig som
følge af forbundets medlemssystem hvor de nye
medlemskort først kan være klar til 1. marts
hvor fiskeriet jo starter i langt størstedelen af
fiskevandet i Danmark.
Afstemningsresultat: Vedtaget.
3. Børn under 12 år og børn under 15 år ifølge
med et voksent medlem kan fiske gratis i
foreningens vande.
4. Pensionistkontingent gælder udelukkende for
folkepensionister.
Begrundelse: teksten slettes fordi det nu er en
del af §2 stykke 2.
Afstemningsresultat: Vedtaget.
5. Indmeldelse sker ved henvendelse til
bestyrelsen.
Afstemningsresultat §4: Godkendt
§ 5 Bestyrelsen
1. Bestyrelsen består af 7-9
bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den
årlige generalforsamling for en 2-årig periode.
På hver generalforsamling afgår skiftevis 4 og 3
4-5 og 3-4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen
konstituerer sig på førstkommende
bestyrelsesmøde med formand, kasserer og
sekretær.
Begrundelse: Bestyrelsen ønsker mulighed for
at udvide bestyrelsen fra de nuværende 7 til 9
medlemmer. Dette begrundes med de mange
opgaver for bestyrelsesmedlemmerne – vi har
simpelthen brug for at være flere til at løfte
opgaverne så det ikke bliver for slidsomt.
Samtidig er vi bevidste om at det kan blive
svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer, så

derfor muligheden for, at det er mellem 7 og 9.
Afstemningsresultat: Vedtaget.

1. Optagelse som juniormedlem kan ske til og
med det fyldte 17. år

Formand og kasserer afgår ikke samme år.

2. Juniorafdelingen har egen bestyrelse, som
arbejder tæt sammen med seniorbestyrelsen og
er ansvarlig over for denne. Juniorbestyrelsen
består af 4 juniormedlemmer, og 1
seniormedlem udpeget af seniorbestyrelsen.

Begrundelse: Teksten er blot flyttet fra stykke 2
til stykke 1. Samme ordlyd.

2. Generalforsamlingen vælger for en 2-årig
periode 2 revisorer, som afgår skiftevis hvert
år. Formand og kasserer afgår ikke samme år.
Begrundelse: Teksten er blot flyttet fra stykke 2
til stykke 1. Samme ordlyd.
Afstemningsresultat: Vedtaget.

Endvidere vælges hvert år 2
bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
Bestyrelsessuppleanter har ret til at deltage ved
bestyrelsesmøder som observatør.
3. Formanden tegner foreningen over for Viborg
kommune, og kassereren forvalter foreningens
midler efter bestyrelsens anvisninger.
4. Et medlem kan kun vælges, såfremt
vedkommende er til stede på
generalforsamlingen eller skriftligt har
tilkendegivet at ville modtage valg.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle
afstemninger er skriftlige, såfremt et medlem
forlanger det.
Begrundelse: Dette afsnit flyttes ned som
stykke 5 under §7 ”generalforsamling” hvor det
hører bedre hjemme.
Afstemningsresultat: Vedtaget.
5. Der føres en forhandlingsprotokol.
6. Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg til
varetagelse af fornødne arbejdsopgaver.
7. Udgifter til foreningsanliggender kan betales
af foreningen efter bestyrelsens skøn.

§ 6 Juniorafdelingen
Juniorafdelingen er underlagt Bjerringbro og
Omegns Sportsfiskerforening, og derudover
gælder følgende:

3. Juniorafdelingen afholder selvstændig
generalforsamling hvert år i november måned.
Medlemskab giver ret til deltagelse i
seniorgeneralforsamlingen, men uden
stemmeret. Juniormedlemskab giver adgang til
alle fælles junior/senior arrangementer og
aktiviteter i foreningen.
4. Juniorklubbens formand og øvrige voksne,
der omgås juniormedlemmer og afdelingens
økonomiske midler, skal godkendes af
foreningsbestyrelsen ved at fremvise
straffeattest. Godkendelsen skal indskrives i
forhandlingsprotokollen, med optegnelse af
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 7 Generalforsamlingen
1. Den ordinære generalforsamling afholdes
hvert år den 1. torsdag i december måned og
indvarsles i medlemsbladet, foreningens
hjemmeside og/eller dagspressen med mindst 8
dages varsel. Indvarslingen skal indeholde
dagsorden jævnfør §7 stk 4. og evt. forslag til
vedtægtsændringer. Generalforsamlingen er
foreningens højeste myndighed og
beslutningsdygtig, når den er lovligt indvarslet.
Begrundelse: Tilpasning idet dagsorden nu er
defneret i stykke 4. Stykke 2 omhandler forslag
og offentliggørelse heraf så dette behøver ikke
være i stykke 1
Afstemningsresultat: Vedtaget.
2. Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i
hænde skriftligt senest 30. oktober.
Forslag der ønskes behandlet på
generalforsamlingen skal være tilgængelige for
medlemmerne, på foreningens hjemmeside,
senest 8 dage inden generalforsamlingen.
3. Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med 14 dages varsel ved
bekendtgørelse i medlemsbladet, foreningens
hjemmeside eller dagspressen. Indkaldelsen
skal indeholde dagsorden og evt. forslag til
vedtægtsændringer. Ligeledes kan 25
medlemmer efter samme regler skriftligt
forlange indkaldt til ekstraordinær

generalforsamling.
4. På den ordinære generalforsamling skal
følgende punkter behandles i nævnte
rækkefølge:
1. Valg af dirigent
2. Valg af 2 stemmetællere
3. Beslutning vedr. eksklusionssager jf. §2
– (dog kun hvis der er nogen sager)
4. Aflæggelse af bestyrelsens beretning om
det forløbne år, samt bestyrelsens
planer for det kommende år
5. Fremlæggelse og godkendelse af
regnskab
6. Behandling af rettidigt fremsendte
forslag
7. Orientering om budget herunder
kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter
9. Valg af revisor og suppleant
10. Eventuelt (under ”eventuelt” kan der
ikke sættes forslag til afstemning)
Begrundelse: Det er primært for at tilpasse
vedtægterne til hidtidige praksis.
Bestyrelsen ønsker desuden at fastslå, at det er
bestyrelsens beretning der aflægges af
formanden og ikke formandens beretning.
Bestyrelsen ønsker at der fremlægges budget,
herunder at bestyrelsen orientere om
kontingent. Punktet vedr. budget behandles
efter ”forslag” således disse kan medtages i
budgettet ligesom valg af
bestyrelsesmedlemmer sker efterfølgende
således forsamlingen har mulighed for at vælge
andre ind i bestyrelsen såfremt der er
utilfredshed med budget og kontingent
håndteringen.
Afstemningsresultat: Vedtaget.
5. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Alle
afstemninger er skriftlige, såfremt et medlem
forlanger det.
Begrundelse: Dette afsnit er flyttet hertil fra §5
stk 4 (uændret ordlyd) fordi det hører bedre

hjemme her.
Afstemningsresultat: Vedtaget.

§ 8 Regnskabsåret
1. Regnskabsåret er fra 1. November til 31.
Oktober.
2. Regnskabet skal fremlægges for og
godkendes af generalforsamlingen.
3. Regnskabet skal være underskrevet af
revisorer og kasseren.
Begrundelse: Paragraf 8 omhandler ikke kun
regnskabsår, men regnskab generelt.
Præcisering af at regnskab skal godkendes med
underskrift af revisorer og kasseren
Afstemningsresultat: Vedtaget.
§ 9 Ændring af vedtægterne
1. Ændring af vedtægterne kan kun ske på
generalforsamlingen, og vedtagelse kræver 3/5
af de afgivne stemmer.
2. Ændringsforslag til vedtægterne skal være
tilgængelige for medlemmerne på foreningens
hjemmeside, eller kunne rekvireres hos
bestyrelsen, senest 8 dage inden
generalforsamlingen.

§ 10 Foreningens opløsning
1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på
2 på hinanden følgende generalforsamlinger,
som skal afholdes med mindst én og højst to
måneders mellemrum, efterfulgt af en skriftlig
urafstemning blandt alle foreningens
medlemmer. Vedtagelse kræver 3/4 af de
afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens
opløsning tilfalder foreningens aktiver lignende
almennyttige lystfiskeraktiviteter i efter den
opløsende generalforsamlings nærmere
beslutning.
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