
Referat fra generalforsamling 2018
58 medlemmer deltog i BSF’s generalfor-
samling 6. december 2018, der blev afholdt
i Bjerringbro Idrætspark.
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1.Valg af dirigent
Steffen Toft Jensen valgt enstemmigt.
Dirigenten startede med at konstatere at
generalforsamlingen var lovligt varslet og
beslutningsdygtig.

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

3. Formanden aflægger bestyrelsens
beretning
Generalforsamlingen startede med at
mindes vores afdøde æresmedlem Arne
Ottesen, der var kasserer gennem 25 år for
BSF.

Jon Rose fremlagde bestyrelsens beretning
som blev godkendt.
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Herefter var der orienteringer fra
underudvalg:

Junior klub
Lasse Aagesen fortalte om juniorklubbens
aktiviteter i 2018.
Se separat artikel i dette nr. af Gudenå
Nyt.

Vandplejeudvalg
Casper Pedersen redegjorde for aktiviteter i
2018

Ørredfonden
Per Frost Vedsted orienterede om
Ørredfondens arbejde i 2018.
Se separat artikel i dette nummer af
Gudenå Nyt.

Status på projekt ”Hvor bliver
havørreden af i Gudenå?”
Per Frost Vedsted orienterede om status på
projekt ”Hvor bliver havørreden af i
Gudenå?”
Se separat artikel i dette nummer af
Gudenå Nyt.

Blækket er endnu ikke tørt på
bestandsanalyser og opgangsanalyser, men
vi fik et indblik de foreløbige konklusioner.

Det gav anledning til en livlig debat hvor
BSF fik meget positiv feedback på vores
involvering og tilgang til projektet krydret
med enkelte der ikke var enige.

Tilhængere
Langt de fleste var helt enige i at vi skal
have den store havørredsmolt-
undersøgelse sat igang snarest muligt og er
helt med på at vi lystfiskere selv må yde et
ikke ubetydeligt økonomisk bidrag.
Der er stor tilfredshed med at BSF og vores
lodsejere har bevilget tilsammen 70.000
kr. (de 25.000kr fra lodsejerne er under



forudsætning af at projektet sættes igang i
2019)

En foreslog om vi ikke samtidig kunne
mærke nogle af vores udsatte smolt fra
dambruget i Skibelund.

Generalforsamling BSF 2018. Foto: Erik Søndergaard

Modstandere
En enkelt kunne ikke se at det havde nogen
værdi - så hellere sætte nogle flere fisk ud
for pengene!
En enkelt mente at det var en opgave for
fiskeplejen alene!
En enkelt fremførte at kommunerne ikke er
interesseret i at det kommer frem at de
våde enge ikke virker!

Uanset hvad - så er BSF 100% med på
projektet og vi kæmper videre for at
lystfiskersiden bidrager økonomisk til
projektet så det snarest muligt kan
igangsættes.

3 medlemmer meldte sig som hjælpere når
DTU Aqua her i 2019 skal lave
bestandsanalyse i alle gydevandløb. Denne
undersøgelses er grundlaget for den
revideret udsætningsplan som vi forventer
at modtage om et års tid. Hvis flere ønsker
at være med i dette vigtige og spændende
arbejde så skal i bare henvende Jer til
naestformand@bjerringbro-sportsfisker.dk

4. Fremlæggelse og godkendelse af

regnskab

Nicolai Parbst fremlagde regnskab. Der er
fuldt hus af medlemmer. Vi har et lille
overskud. Der er solgt ca. 40% færre
dagkort.
BSF støtter projekt hvor bliver havørreden
af i Gudenå med 25.000+20.000kr, og
vores lodsejere støtter projektet med
25.000kr. I alt 70.000kr fra BSF.
Regnskab blev enstemmigt godkendt.
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5. Behandling af rettidigt fremsendte
forslag fremsatte forslag.

Forslag nr. 1

Forslagsstiller: BSF bestyrelsen

Forslag:
Følgende tilføjes vedtægter §7
Generalforsamlingen:

”Stk 7. Lodsejere der ønsker stemmeret
kan få dette ved henvendelse til
bestyrelsen.”

Begrundelse:
Nyt stykke 7 tilføjes for at sikre lodsejere
stemmeret ved generalforsamlingen
såfremt dette ønskes. Bestyrelsen mener at
det er vigtigt at lodsejere på lige fod med
øvrige medlemmer har indflydelse på
foreningens drift og udvikling.

Afstemning: Enstemmigt godkendt



Forslag nr. 2

Forslagsstiller: BSF bestyrelsen

Forslag:

Rettelse/præcisering af Vedtægter §2
Medlemskab, hvor sætning i stk 3 rettes
således:

 Før
“Det samlede antal seniorer og
pensionister tilstræbes at være
maksimalt 600 personer+lodsejere.”

 Ændret tekst
“Det samlede antal betalende senior
og pensionistmedlemmer tilstræbes
at være maksimalt 600.”

Begrundelse:
Det er en præcisering at lodsejere ikke
tæller med i de 600 medlemmer og vi
medtager ikke ”gratister” (fx
bestyrelsesmedlemmer og
pasningsordning). Desuden oplever vi ikke,
at der er pladsproblemer ved åen.

Afstemning: Godkendt med stort flertal og
kun en stemme imod.

6. Orientering om budget herunder
kontingent

Bestyrelsen orienterer om budget og
kontingentsatser for 2019.
Der er uændret kontingent for 2019 i
forhold til 2018.

2019 Senior og
Pensionist

Ungdom Junior Støtte
medlem

Medlems-
bidrag
BSF

580kr 215kr 300kr 300kr

Forbunds-
bidrag

395kr 260kr 0kr 100kr

Lakse-
bidrag

200kr 200kr 0kr 75kr

Ialt 1.175kr 675kr 300kr 475kr

Budget fremlagt og gennemgået. Ingen
kommentarer.
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7.Valg af bestyrelsesmedlemmer og
suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer valgt for en 2-årig
periode:

 Casper Pedersen, genvalgt
 Søren Agesen, genvalgt
 Erik Søndergaard, genvalgt
 Jesper Knudsen, genvalgt

Bestyrelsessuppleant for 1-årig periode:

 Jesper Hougaard, genvalgt
 Rasmus Ottesen, genvalgt

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant

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

 Gert Nielsen, genvalgt som
revisorsuppleant for 1-årig perioder

9. Eventuelt

Hilsen fra Kaj Lindvig
Hanse viderebragte en hilsen fra tidligere
formand, æresmedlem Kaj Lindvig.
Forsamlingen sender de varmeste hilsner
og tanker til Kaj.

Pokaler
Pokal for året største laks gik til Helmuth
Dube - 12,15kg fordelt på 110cm.



Helmuth Dube modtog pokal for årets største laks 2018:
12,15kg fordelt på 110cm. Foto: Erik Søndergaard

Pokal for årets største juniorlaks gik til
Mads Nørgaard Kristensen - 6,43 kg fordelt
på 94cm

Mads Nørgaard modtog pokal for årets største juniorlaks
2018: 6,43kg fordelt på 94cm. Foto: Erik Søndergaard

Der er i år ingen pokal til havørred pga.
fredningen, men den største genudsatte
havørred er fanget af John Iversen – en flot
havørred på 90cm og ca. 9kg.

Største gedde i 2018 blev en delt
førsteplads mellem Jesper Møller og Mads
Nørgaard Kristensen, der begge har fanget
en på 110cm.

Elfiskeriet
Verner Jensen fortalte om elfiskeri og
udsætning af laksesmolt. Der er ved årets

elfiskeri fisket rigtigt mange helt hvilket er
unormalt. Skyldes nok den lave vandstand.

Indlæg
Morten Andersen læste et oplæg om sit syn
på fangstbegrænsninger, C&R og lystfiskeri
generelt.

Fiskeri i november måned
Hanse konstaterede at der er mange der
nyder det sidste fiskeri i november, og
glædes ved at vi giver hinanden plads.
Johnny Nielsen opfordrede til at man
fordeler sig langs vandet – der er fisk
overalt!

Signal krebsefiskeri
Må man fiske signal krebs?

Anders Stougaard: Lystfiskere må kun fiske
med brikker og skal bliver på pladsen. Kun
lodsejere må sætte tejner, men husk
oddersikring. DTU Aqua arbejder på en plan
for krebsefiskeri. Mange af ynglen var bidt
af krebs ifm. bestandsanalysen.

Fiskeribetjent stopper
Per Hougaard stopper som fiskeribetjent.
Forsamlingen takkede Per Hougaard for i
en menneskealder at have passet på vores
fiskevand. Som en lille tak fik Per et
gavekort og et par flasker rødvin.

Per Hougaard modtager et gavekort og en flaske vin som
lille tak for at han i en menneskealder har passet på vores
fiskevand som fiskeribetjent. Foto: Erik Søndergaard

Tak til afgående formand
Casper Pedersen takkede Jon Rose for de 4
år i formandsstolen. Det har været en
spændende periode for BSF. Jon har



formået at samle bestyrelsen og
uddelegere opgaver til alle i bestyrelsen.
Jon roses også for at samle alle
formændene langs Gudenå fra Skanderborg
til Randers – et formandssamarbejde vi alle
har og får glæde af fremover. Som en lille
tak modtog Jon et gavekort og 2 flasker
rødvin. Stor applaus til Jon fra forsamlingen


Nicolai Parbst overrækker gavekort og en flaske vin til Jon
Rose som en lille tak for 4 års fantastisk flot indsats som
formand for BSF. Foto: Erik Søndergaard

Ny formand
Casper Pedersen er ny formand i BSF.
Casper ser frem til at overtage posten med
stor ydmyghed. Casper vil arbejde videre
efter Jon’s linie og arbejde for et fortsat
godt fiskeri, samarbejde med lodsejere.
Casper er officer på Holstrbro Kasserne, og
bor i Rødkærsbro.

Efter generalforsamlingen var foreningen
som traditionen foreskriver vært ved
franskbrød m/rullepølse, ost, øl/vand/kaffe
og naturligvis æblekage.


