
Bestyrelsens beretning 2019
Af: Casper Pedersen
2019 er mit første år som formand for
Bjerringbro og Omegns
Sportsfiskerforening – når jeg ser tilbage
på året – kan jeg se tilbage på en
udfordrende og spændende opgave, men
først og fremmest på et år hvor bestyrelsen
har afsluttet eller for alvor sat kursen på en
række projekter som vi har haft på
tegnebrættet i en længere periode.

Som foreningen kan vi kikke tilbage på et
år som har budt på et fornuftigt fiskeri og
hvor der igen er landet en række rigtig
flotte Laks på foreningens vand.

I min beretning vil jeg først gennemgå de
tiltag som bestyrelsen har arbejdet med på
foreningens vegne og samtidig gennemgå
de prioriterede opgaver vi vil arbejde med i
2020.

Projekter 2019
Havørredprojektet
Havørredprojektet er et af de projekter
som for alvor har krævet vores
opmærksomhed i 2019. I bestyrelse er der
bred enighed om opbakning til projektet,
som forventeligt er afgørende i forhold til at
få gjort noget ved nedgangen i havørrede
bestanden på foreningens vand. Først når
vi kender årsagen til nedgangen kan vi
forvente at kommunerne og andre
interessenter vil bidrage til en målrettet
indsats. Derfor valgte vi at forening skulle
være ambassadører og forgangsmænd i
projektet. I 2019 har projektgruppen med
DSF i spidsen arbejdet intensivt på at
skaffe midler til projektet – dette arbejde
er ikke færdigt i nu og kommer derfor også
til at tegne 2020. Bestyrelsen har besluttet
på foreningens vegne at vi også i 2020 vil
støtte projektet økonomisk – det sker ved
en donation på 75.000kr. Som nogen af jer
forventeligt har bemærket (i Gudenå Nyt)
besluttede vi i samme ombæring at

hovedparten af de 75.000kr skulle
financiers ved en midlertidig
kontingentstigning.

Siden jeg annoncerede kontingent
stigningen er der løbet en del vand gennem
åen. I oktober har vi solgt en del flere
dagkort end beregnet, hvilket har
afstedkommet at vi har kunnet
omprioritere nogle midler. Derfor bliver
kontingent stigningen reduceret til 50kr og
i samme ombæring har vi besluttet at give
vores lodsejere 1kr mere i meterpenge i
2019.

Vi ved det er kontroversielt at ændre hæve
kontingentet, men vi er sikre på at langt
hovedparten af medlemmerne er enige i
bestyrelsens prioritering af
Havørredprojektet.

Andre projekter i 2019
Af andre projekter i 2019 vil jeg derudover
nævne:
P-plads
Etablering af ny P - Plads ved sandskredet.
Som i ved mistede vi med kort varsel P-
pladsen nedstrøms højspændingen i ZONE
4, men heldigvis fik vi hurtigt etableret en
ny og tilsvarende P- Plads i området. Tak til
Jens Skytte for at lade os anlægge en P-
plads på hans mark. Et rigtig godt
eksempel på hvor vigtigt det er at vi sikre
et godt forhold til lodsejerne.

Klubhus
En anden prioritet har været klubhuset:
I 2019 har vi inviteret til en række
foredragsaftner. De har været en stor
succes og vi vil også i 2020 have fokus på
at skabe mere liv i og omkring klubhuset.
Derfor vil vi forsætte med at arrangere
tema aftner såsom Foredrag, spinnerbyg
eller og andre aktiviteter vi kan samles om.
Ideer modtages gerne.

Klubhuset har i længere tid været på vores



prioritets liste. I 2019 har vi fået gjort
noget ved området udenfor. Vi ville også
have ordnet køkkenet men da vi som
forening har mulighed for at søge midler til
projektet via kommunen har vi måtte vente
på en afgørelse fra kommunen. Den er lige
kommet – hvilket desværre blev et afslag.

Gæstekort
2019 blev også året hvor vi
genintroducerede gæstekortet. Vi har valgt
at lade medlemmer købe gæstekort til
perioderne udenfor dagskort salget som en
ekstra gode medlemmerne kan benytte sig
af.

Overdragelse af eng zone 1
Endelig blev 2019 også året hvor
overdragelse af engen i ZONE 1 endeligt
faldt på plads. En flot gestus som Anders
Hvass har vist foreningen.

Øvrige projekter
Af mindre projekter i 2019 kan desuden
nævnes: Udlægning af spang på nordsiden
af åen, opsætning af nye borde- bænksæt,
vandpleje i møllebækken, rundvisning ved
fiskevandet og mange af de gamle succeser
såsom Gule ærter konkurrencen, Gudenå
nyt og ikke mindst Gudenå konkurrencen.

Når vi kikker tilbage kan vi med sandhed se
tilbage på et år hvor der har været rigtig
mange ting på plakaten og måske bedst en
masse projekter som vi har afsluttet eller
bragt et godt stykke tættere på
målstregen.

Planer for 2020
2019 har været et godt år for BSF både
fiskemæssigt og som forening.

Lodsejere
I 2020 starter vi året med at fejre vores
gode og utrolige vigtige forhold til vores
mange lodsejere. Det gøres den lørdag den
18.januar hvor vi igen inviterer til
lodsejerfest på Nørregårds højskole. Her
skal den vanen tro have alt hvad den kan

trække vi håber på en mindst lige så stor
opbakning til arrangementet som sidste år.
– Jeg kan ikke understrege nok hvor vigtigt
et godt forhold til vores lodsejere er for
foreningen. – uden deres velvilje er der
ingen forening.

Prioriteter 2020
Ud over havørredprojektet og
klubaftener vil vi i 2020 prioritere:

Klubhuset
Foreningen har i 2020 afsat 70.000,- til at
renovere klubhuset.

Vandpleje
Vi håber at kunne lave to projekter i 2020.
Vandpleje er og bliver vigtigt for
foreningen. Dels går det rigtig godt i tråd
med vores fokus på havørrederne og
derudover tegner det et billede af
foreningen som en forening der tager
ansvar og kærer om den natur som vi kun
har til låns. Der er generelt en stor velvilje
ved kommunerne når det handler om at
stille midler til den slags projekter – jeg
kan kun opfordre flere af vores medlemmer
til at tage aktiv del i arbejdet.

Øvrige emner
Til sidst har jeg et par emner som jeg kort
vil berøre:

Hjemmeside og fangstrapport
Hjemmesiden og især fangstrapporten har i
foråret voldt en del problemer. Det er indtil
videre ordnet men det er nok et område
som vi kommer til at kikke på. P.t. har vi
valgt at bruge tiden på at kikke på andre
løsninger. Vi vil egentligt gerne bruge den
platform som DSF tilbyder, men her er
fangstrapporten bare ikke særlig god. Vi
håber at kunne lave en løsning i
samarbejder med andre foreninger for at
holde udgifterne nede. Skulle siden gå ned
i 2020 håber vi igen at kunne klare det
med et midlertidigt fiks. En ny side er
meget bekostelig.



Opsigelse af medfiskeret
2019 blev også året hvor vi valgte at
opsige medfiskeretsaftalen med ALF,
hvilket jeg også ganske kort vil nævne. BSF
har i øjeblikket nået medlemsloftet og vi
har desuden en længere venteliste til
foreningen. Vi synes tiden er løbet fra

aftalen og vi vil ikke kunne forsvare at lade
en stor forening som ALF fiske på zone 6
under den nuværende aftale. Forhåbentligt
vil det skabe mere plads ved vandet i 2020.

Det afslutter bestyrelsens beretning.


