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Referat:

Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte.
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Valg af dirigent
Carlo Iversen blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet, og at dagsordenen er i overensstemmelse med vedtægterne.
Formandens beretning

Beretning 2009-05-02
Afgået ved døden
Åge Nielsen fra Randers 18-9 Æret være hans minde

Beretning
Endnu et år er gået og jeg skal som formand berette om året der er gået.
Bestyrelsen
Også i år har der været et godt og konstruktivt arbejde i bestyrelsen. Vi har holdt et månedligt
møde. Hvor de to suppleanter har deltaget. Der har været en rigtig god mødedisiplin.
Vi har haft mange emner til debat på vores møder. Rød sone i lilleåen har også i år haft en central
plads på vores møder. Vi er hver gang nået til den konklusion at det har fungeret udmærket at
samlingsstedet har været ved spangen ved jernbanebroen. Det er ikke sådan at adgang til rød sone
er skrinlagt, vi arbejder på en permanent løsning.
Den uendelige historie på møderne, har været hele ejerforholdet omkring vores sommerhus. Det er
nu helt sikkert at der ligger et skøde på huset . Et skøde som ikke er blevet gjort færdigt. Det viser
sig også at der ikke er en aftale om leje af den grund sommerhuset ligger på 80 år. Men kun på 20
år som lejemålet på det øvrige areal. Det er i øjeblikket ved at blive genforhandlet og vi kan regne
med lejemål over mange år.
For at prøve noget nyt tog bestyrelsen efter ferien på et seminar i Kolding, hvor vi ville få bedre
mulighed for at gå i dybden om LSF fremtid. Hvordan ville fremtiden være med og uden laks,

hvordan vil vores forening udvikle sig med den større konkurrence fra andre ligeså gode
fiskevande. Det hele mundede ud i et spørgeskema som blev udsendt sammen med det næste
optimist. Desværre var interessen fra medlemmerne for at udfylde skemaet og komme det i
postkassen ikke særlig stort, kun ca 80 skemaer blev returneret.
Vi er nu flyttet i vores nye lokaler, vi syntes det er blevet rigtig godt, og hyggeligt. Det hele er jo i
en opstartsfase og jeg syntes vi er gået aktivt ind i at få kulturhuset til at være levende, og gøre det
tydeligt at vi er en af byens store og aktive foreninger.
For at have et godt fiskevand er det nødvendigt at også miljøet fungere. Vi har derfor med spænding
ventet på at vand og natur planerne kom til høring, desværre er det hele blevet syltet at regeringen ,
og det virker som om det hele er skrinlagt i øjeblikket.
Braklægning støtten fra EU blev ophævet og landmændene blev opfordret til opdyrke de braklagte
områder, hvilket også er sket for en stor del af områderne. Af miljømæssige grunde er det
hovedløst, og de økonomiske vismænd har da også advaret om konsekvenserne.
At bruge milliarder på våde enge, og så dyrke ned til 2 meter bræmme ved vandløbende må siges at
være helt hen i vejret.
Dem der fisker i grå sone har sikkert bemærket at der også er gjort klar til at dyrke den. Med
finanskrisen og kornpriser der faldet til mere end 50% tror jeg ikke det sker.
Vi har gennem hele 2008 stadig arbejdet med at forbedre fiskemuligheder fra Langå og til Randers.
Det går langsomt men jeg tror stadig på at det vil lykkedes hen ad vejen.
Vi har bakket cykelstien der skal gå fra Langå til Randers op. Den kan blive en fordel for vores
fiskeri. Og give bedre tilgængelighed til vores fiskevand. Mulighed for parkeringsplads til
jernbanesvinget , så vi undgår at få problemer med færdsel over banen.
Vi har lavet vandløbsrestaurering i Elbækken.

Fiskeriet
Generelt har der været et godt fiskeri, der er fanget mange og flotte fisk både i Gudenåen og
Lilleåen. Specielt de blanke laks der blev fanget allerede de 2 første dage af marts var helt i top.
Det skal nok få mange ud med snøren når sæsonen starter om 3 uger. Havørredfiskeriet har været
vanskeligere i Gudenåen på grund af det klare vand der har været hele sæsonen, selv ved meget
nedbør har vandet beholdt sin klarhed. Det skyldes tilsyneladende en fremmed vandremuslig som
har etableret sig i Silkeborgsøerne. Om det så fortsat vil være positivt eller blive et problem, vil
tiden vise.
Lodsejerne
Vi har afholdt lodsejer komsammen, vi var ikke flere end vi kunne være i vores gamle lokale i
bredgade, antallet af lodsejere er reduceret en del de sidste år. Erik Tind afløste Flemming Højfeld
som repræsentant i bestyrelsen.

Vandløbene
Vi har også i år været forskånet for udslip i vore vandløb, ligesom samarbejdet om grødeskæring
har fungeret godt.
Optimisten og Web
Jeg syntes vi har fået lavet 3 rigtig gode klubblade, det er et rigtig flot arbejde der gøres i
bladudvalget. Samtidig giver det jo en del sponsorpenge til vores medlemskonkurrence.
Ole Welling vores webmaster er stadig meget aktiv og vores hjemmeside fungere godt og bliver
opdateret få minutter efter han har fået nogle indput. Jeg vil gerne opfordre alle medlemmer til at
komme med oplevelser billeder med videre som kan være af interesse for andre.
Eksterne udvalg
Gudenåsammenslutningen
Som alle nok ved er lakseprojektet i store økonomiske problemer. Randers kommune der siden
starten har brugt ca 20 mill kroner vil ikke længere betale. På kort sigt er der brug for 500.000 kr.
Vi har i bestyrelsen afsat 60.000 kr i 2009 det svarer til ca 100 kr pr. medlem.
Det store problem er på lang sigt hvor der årligt vil blive brug for en mill. kr de næste mange år.
Det er min overbevisning at det kun vil være muligt at skaffe de penge hvis de kommuner der de
sidste mange år kun har høstet frugterne begynder at støtte projektet økonomisk. Hvis de gør det er
jeg overbevist om at Randers kommune igen vil støtte. Så Lystfiskere i Viborg kommune få fat i
politikerne, der er kommunalvalg til november.
Gudenåsammenslutningen er stadig aktiv,

Gudenåens ørredfond
Der har i 2008 været afholdt en vellykket konkurrence hvor indvejningen foregik på Langå stadion.
Der var online indvejning så konkurrencen kunne følges på nettet. En meget vellykket konkurrence.
Måske det ville være en god ide at arrangementet bliver i Gudenålaksens tegn, da laksen mangler
mere økonomisk opbakning end ørreden har brug for.
Ferskvandsfiskeriforeningen
Har markeret sig meget i forhold til Ålehandlingsplanen, de er endvidere meget aktive i §7 udvalget
som blandt andet har bevilget ekstra penge til lakseprojektet.
Sportsfiskerforbundet
Vi har et tæt samarbejde både i miljøspørgsmål og selve arbejdet for sportsfiskeriet. Vi er
repræsenteret i forbundets aktivitetsudvalg som arbejder med junior –lystfiskeriets dag mv.

Til slut en stor tak til dem der gør et stykke arbejde i foreningen, og de eksterne steder vi er
repræsenteret.
Der kunne have været flere punkter med i denne beretning. Men jeg håber at det jeg har sagt vil
give grundlag for spørgsmål og diskussion.
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsamlingen

Lars Kielsgaard

Der var følgende kommentarer og spørgsmål til formandens beretning:
Lars Christensen opfordrede medlemmerne til at bidrage med indlæg til hjemmesiden.
Otto Pedersen kvitterede for indsatsen omkring sommerhuset.
Steffen Jensen: Hvordan ser det ud med støtte til lakseprojektet i de kommende år?
Kan lodsejerne bidrage?
Der blev svaret, at lodsejerne har bidraget gennem foreningens bidrag, da det går fra
overskudsdelingen
Kan det blive muligt med frivillige bidrag i forbindelse med kontingent betalingen?
Der arbejdes på sagen bl.a. ved brug af en hjemmeside.
Der blev opfordret til at melde sig ind i Laksefonden
Dirigenten konstaterede at formandens beretning er godkendt
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Orientering fra juniorafdelingen (herunder aflæggelse af regnskab)
Bjarne Bach orienterede om juniorarbejdet. Der er for tiden 40 juniorer i foreningen.
Der er bl.a lavet en juniorkalender for året aktiviteter.
26 februar er der fællestur til Grejbiksen.
I løbet af året 2008 har der været mange fine ture.
Bjarne Bach gennemgik regnskabet for juniorafdelingen. Der er overskud på
juniorregnskabet på kr. 6400.
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Fremlæggelse af regnskab
Bjarne Bach fremlagde foreningens regnskab for 2008.
Regnskabet ligner de foregående år. kontingentet er steget grundet medlemskabet af
DSF. Foreningen har bidraget med kr. 20000 til kulturhuset og det nye klublokale.
Foreningens overskud er i år på kr. 60000. Dette skyldes bl.a tilskuddet til kulturhuset
og stigende portoudgifter.
Nøgletal i regnskabet blev gennemgået.
Regnskabet lægges på hjemmesiden.
Regnskabet er hermed godkendt
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Orientering om budget og regulativ for fiskeriet

Bjarne Bach udtrykte forventning om at indtægter og udgifter i foreningen kommer
til at ligne 2008.
Regulativet er tryk i Optimisten. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til
tidligere år.
6

7

Fastsættelse af kontingent
Senior kontingentet foreslås forhøjet med kr. 15 og pensionistkontingentet foreslås
forhøjet med 30 kr.
Hvorfor forhøje kontingentet, når der er overskud på kr. 60000?
Svar: overskuddet er en del af overskudsdelingen. Så forhøjelsen er for at bibeholde
overskuddet.
Hvorfor forhøje kontingentet, når foreningens formue er så stor, som den er
Generalforsamlingen vedtog kontingentet som foreslået af bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg

Lars Kielsgaard
Bjarne Bach
Ole Pilgaard

Der var genvalg til alle 3
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Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg

Martin D Knudsen
Poul Erik Jensen
Begge suppleanter blev genvalgt
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Valg af 1 revisor
På valg Carlo Iversen
Der var genvalg til Carlo Iversen
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Forslag til vedtægtsændringer
Ingen forslag til vedtægtsændringer
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Indkomne forslag i øvrigt
Forslag fra Morten Andersen.
1. Tillæg på kr. 25 pr. medlem, junior dog undtaget, med virkning i 2010. Beløbet
skal gå ubegrænset til støtte for lakseudsætningerne i Gudenåen. Tillægget bliver
lagt oveni kontingentindbetalingen for 2010.
2. Tillæg på kr. 10 pr. dagkort med virkning i 2009 og 2010, som ubegrænset
støtter lakseudsætningerne i Gudenåen.

Forslag 1 blev vedtaget.
Forslag 2 blev vedtaget
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Eventuelt
Oktober 2011 har LSF 75 års jubilæum. Martin Knudsen foreslog nedsætteslse af
udvalg til planlægning af festlighederne

Der blev uddelt pokaler til Eli Larsen (havørred), Christen Siversen (Laks),
Kenneth Tindahl (Gedde), Juniorpokal til Martin Jensen for laks

