
Referat af generalforsamling i 
Langå Sportsfiskerforening 
torsdag den 4. februar 2010 kl. 19.00 
i byrådssalen på det gamle rådhus 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Orientering fra juniorafdelingen, 
(herunder aflæggelse af regnskab), 
udvalg og eksterne sammenslutninger. 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
5. Orientering om budget og 
regulativ for fiskeriet. 
6. Fastsættelse af kontingent. 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
På valg: Lars Christensen ---- Modtager genvalg. 
Søren H Mogensen ---- Modtager genvalg. 
Morten Andersen---- Modtager genvalg. 
Torben Andersen---- Modtager genvalg. 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
På valg: Martin D. Knudsen ---- Modtager genvalg. 
Poul Erik Jensen ---- Modtager ikke genvalg. 
9. Valg af 1 revisor. 
På valg: Steen Nørgaard ---- Modtager genvalg 
10. Forslag til vedtægtsændringer. 
11. Indkomne forslag i øvrigt. 

1. Tillæg på kr. 25 årligt pr. medlem, junior dog undtaget, med virkning i 2011. Beløbet skal gå 
ubegrænset til støtte for lakseudsætningerne i Gudenåen. Tillægget bliver lagt oveni 
kontingentindbetalingen for 2011. 

2. Tillæg på kr. 10 pr. dagkort med virkning i 2011, som ubegrænset støtter lakseudsætningerne 
i Gudenåen.  

12. Eventuelt 
 
 
Oplæg ved Hanne Wind Larsen, Randers kommune om vandplanerne og Gudenåen 
Hanne Wind orienterede om sit arbejde med vandmiljøet i Randers kommune herunder Gudenåen. 
Arbejdet foregår i samarbejde Viborg og Favrskov kommuner. 
Kommunerne fører samlet tilsyn med vandmiljøet. 
Der er et vandløbsregulativ for Gudenåen, der er meget omfattende. 
I regulativet er der vilkår, der bestemmer grødeskæringen nedstrøms Tangeværket. Bl.a. må grøden 
ikke skæres før efter 15. august og kun hvis særlige forhold gør sig gældende. Vandløbets bredde 
og vandgennemstrømning. 
 



Vandplanerne er for øjeblikket til høring i kommunerne. 
 
Vegetationen i Gudenåen er rig og mangfoldig. Det anslås, at der er 80 arter af vandplanter i 
Gudenåen og strækningen Tange Randers er et område af national betydning. 
Planterne skaber variation og stabiliserer bunden, Endvidere virker planterne rensende for 
vandsystemet. Tilstedeværelsen hæmmer også udviklingen af trådalger. 
Gudenåen er et velfungerende økosystem fra Randers til Langå. Områderne opstrøms Langå har 
stadig behov for forbedring af vandkvaliteten. En forbedring kan opnås ved at arbejde med grøden. 
Der bør ikke selekteres i grødearterne. Ved en selektion er der risiko for at faunaen forringes. 
 
Vådengeprojekterne er lavet for at fjerne næringsstoffer fra Gudenåen og derved skåne Kattegat 
 
Fremover holdes der godt øje med vandstanden, fordi der er risiko for oversvømmelser på visse 
steder i Bjerringbro-området.  
Der arbejdes også på at opmåle Gudenåen fra Tange til Randers. Nuværende målinger ligner 
tidligere målinger og der ventes spændt på målinger fra 2010.  
 
Der er dog en dark horse i Gudenåens vandmiljø. Årsagen er vandremuslingen, der giver et falsk 
billede af rent vand. Klart vand i Gudenåen er ikke et billede på at næringsstofferne er fjernet. 
Vandremuslingen er nu fundet ved Langå. Man forventer at finde den ved Randers om et år. Det er 
en kamp at holde den i ave. Vandstanden er steget grundet forøget vækst af vegetationen i 
vandløbet. Væksten er grundet vandremuslingen der klarer vandet og fremmer fotosyntesen. 
Efteråret 2009 var vandstanden så høj, at grødeskæring i Gudenåen var nødvendig på strækningen 
Tange – Langå. Der forventes tilsvarende vækst i grøden i 2010. 
Hanne fremsatte en bøn til generalforsamlingen om at undgå at sprede vandremuslingen ved hjælp 
af støvler og anden beklædning. Oplysning om vandremuslingen og lystfiskeri kan ses på Skov & 
Naturstyrelsens hjemmeside. Se under invasive arter. 
Vandremuslingen spredes endvidere af motorbåde, kanoer og kajakker. 
 
Der blev spurgt på de vejledende strømrender på 10 meter.  
Der er søgt dispensationer til at slå grøde ned til Randers bro. Der er endvidere krav om hvilke arter 
der må beskæres. 
Hvem deltager i vandløbssyn? Der har ikke været gennemført vandløbssyn. Der har heller ikke 
været spurgt. I år er der lavet 2 vandløbssyn i samarbejde med Tangeværket. 
 
Hvad gør Randers kommune ved Tangeværket og det fakta at en afgørelse er udsat til efter 2015? 
Randers kommune ønsker at projektet sættes i gang før. 
 
Der blev spurgt på Væth enge projektet. 
 
Hanne Wind afslørede sammen med Lars Kielsgaard afstøbningen af laksen på 21,1 kg fra foråret 
2009. 
 
1. Valg af dirigent. 
Troels Miltoft blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indvarslet.  
 
2. Formandens beretning. 



 
Så gik 2009 og vi bevæger os ind i et nyt årti, og jeg skal som formand berette om året der er gået 
Som det har været tilfældet de foregående år, har der også i år været et konstruktivt samarbejde i 
bestyrelsen, vi har holdt et månedligt møde, med en god mødedisciplin. De 2 suppleanter har 
deltaget i møderne, og jeg har ikke oplevet at de bare har siddet på sidelinjen. 
Udover driften af foreningen har vi haft mange emner oppe på møderne sommerhuset og 
kommunens arealer ved sommerhuset, som vi har haft en lejeaftale om, er stadig ikke helt afklaret. 
Vi er blevet lovet at vi får et lejemål på sommerhusgrunden på 30 år, så vi har mulighed for at få 
husets standard op til et acceptabelt niveau. Fiskeretten er vi også blevet lovet, men da vores aftale 
skal passe ind i en ny  politik om jagt med videre på kommunens arealer, har vi ikke fået en skriftlig 
aftale endnu.  
Vi arbejder konstruktivt sammen med Randers kommune om cykelstien fra Stevnstrup til Langå 
samt etablering af en naturlejrplads på kommunens areal. En del af projektet bliver sikkert at der i 
forbindelse med cykelstien laves en parkeringsplads lige oven for Jernbanesvinget. Det vil være 
rigtig godt da det vil give os bedre adgang, og forebygge fremtidige problemer med at gå over 
sporene ved Vibevej. Vi har også sammen med Randers kommune lavet restaurering i Elbækken, et 
flot stykke arbejde af de medlemmer der deltog i det. Det har allerede båret frugt da ørrederne 
hurtigt indtog de nye brudesenge. 
Adgang til rød sone har også været på dagsordenen, men der er ikke noget konkret. 
Bestyrelsen har også i år været på et weekend seminar , denne gang til Ålestrup lystfiskerforening. 
Vi startede med en dag i vores klublokale, hvor et af emnerne var vores fremtidige samarbejde med 
kommunerne. Derefter tog vi til Simested å, en rigtig dejlig å, men ingen fisk. 
Et godt fiskevand kræver at miljøet også fungere, der er flere steder i Lilleå systemet hvor det ikke 
er tilfældet. Granslev å med tilløb er blevet tydeligt dårligere, der sker udledning af kloakvand, 
mange steder overholdes reglerne ikke, der laves spærringer, andedamme med videre som er med til 
at kvaliteten i dette vandløb er blevet tydeligt forringet, og måske er en af forklaringen på at Lille 
åen ikke har været klar de sidste år. Et lyspunkt er dog at der er ved at blive kloakeret i Houlbjerg 
by , så Houlbjerg bæk slipper for at få en gang urenset kloakvand, ved kraftige regnskyl. Også vores 
nyrestaurerede Elbæk er ramt tilsyneladende af pesticider fra landmændene. 
Gudenåen er til gengæld klaret op, det skyldes vandremuslingen som har etableret sig i store 
mængder i systemet. Man skal ikke lade sig snyde ,vandet indeholder stadig de samme store 
mængder næringsstoffer. Det klare vand og næringsstofferne gør at grøden gror mere  selv på 3 
meter vand , hvor vandplanter som man troede var uddøde er ved at etablere sig igen. 
Vandplanerne er kommet, og det er jo sørgeligt at spærringen af Gudenåen kun er blevet en 
parentes. Der bliver nu en høringsfase og jeg håber det bliver muligt at flytte noget i den periode. 
Jeg håber vandplanerne løser de problemer med spærringer og rørlægninger som er i vores 
gydebække. 
Fiskeriet 
Som alle kan se startede sæsonen med en kæmpelaks, fanget i Gudenåen ved Stevstrup, den har 
uden tvivl givet Gudenåen og indsamlingen til lakseprojektet et løft. Der er fanget mange 
forårslaks, men præcis hvor mange ved jeg ikke. Men den største laks i nyere tid blev fanget i 
Gudenåen og den største havørred i Danmark i år, blev fanget i Lilleåen. Det taler vist for sig selv. 
Optimisten og Web 
Jeg syntes vi har fået lavet nogle rigtig flotte og gode klubblade igen i år, det er et rigtig flot stykke 
arbejde, der fortjener at blive læst. Bladet er også med til at give sponsor penge til vores 
konkurrencer. 
Hjemmesiden udvikler sig stadig og er altid opdateret, brug den og kom med billeder og historier, 
som kan deles med andre. Ole Welling gør et rigtig godt stykke arbejde. 



Bestyrelsen har bestemt at vi i lighed med andre seriøse foreninger skal have en fangstregistrering. 
Det er vigtigt at have en fangstregistrering for at kunne dokumentere vores fiskevand. 
 -hvis der sker en forurening 
 -en anden fysisk hændelse. 
I forhold til lakseprojektet, ørredfonden er det vigtigt at  vi kan vise hvad der bliver fanget. 
Magasinerne er meget interesseret i hvordan sæsonen har været, så er det træls ikke at kunne være 
konkret. 
 
 
Eksterne udvalg 
Gudenåsammenslutningen 
 er stadig aktiv, der skal i høringsfasen om vand og naturplanerne gøres et stykke arbejde for at 
flytte den politiske beslutning om at slippe uden om spærringen ved Tangeværket. Andre steder 
betegnes kraftværkssø som et vandløb. Sådan burde det også være ved Tange som aldrig har været 
andet end et opstemmet vandløb. Efter planerne er der ikke udsigt til at der sker noget før end i 
næste årti. 
Der er blevet gjort en kæmpeindsats for at samle penge til lakseprojektet, det bliver en stor opgave 
at holde gang i udsætningerne de næste 10 år. 
Min holdning til problematikken er fritløbende å i sit gamle leje. Det skal ikke være lokale 
interesser eller lokale politikeres usaglige udtalelser der skal afgøre Gudenåens fremtid. 
Ørredfonden 
Der er blevet holdt en rigtig flot konkurrence, flot stykke arbejde og gode fangster. I år er der lagt 
op til en stor jubilæumskonkurrence. 
Ferskvandsfiskeriforeningen 
Der arbejdes i diverse udvalg om fremtidens dambrug. 
Sportsfiskerforbundet 
Der har været kaos i deres medlemsadministration, det har givet en masse ekstra arbejde ,specielt 
for Bjarne. Jeg har haft den store fornøjelse at tale i telefon med mange af vores medlemmer. 
Ellers arbejder vi tæt sammen med forbundet omkring juniorleder seminar, og de aktiviteter der i 
løbet af året sker. 
Til slut en stor tak til dem der gør et stort arbejde i foreningen, og de eksterne steder vi er 
repræsenteret 
Denne beretning kunne have været længere men også kortere, jeg håber den har givet grundlag for 
spørgsmål og diskussion. 
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsamlingen 
Lars Kielsgaard 
 
 
Spørgsmål til beretningen: 
Hvad gør forbundet for Gudenåen? 
De gør en hel masse. De skriver i Sportsfiskeren. 
Der laves en masse lobbyarbejde. 
De indgår i §7 udvalget. 
 
Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning. 
 
Der blev uddelt pokaler til: 
Niels Christian Lauersen for en havørred på 11,13 kg og 96 cm 



Henrik Györkos for en laks på 10,01 kg og 97 cm 
Peter Hjortshøj for en gedde på 12,14 kg og 114 cm 
Juniorpokalen tilfaldt Jannik Kristensen for en havørred på 7,08 kg og 84 cm 
 
3. Orientering fra juniorafdelingen, 
(herunder aflæggelse af regnskab), 
udvalg og eksterne sammenslutninger. 
Bjarne Bach orienterede om juniorforeningens arbejde, herunder er tur til Norge. 
Det er grejfremstilling, der primært foregår på junioraftenerne 
Juniorregnskabet udviser et underskud, der skyldes turen til Norge.  
Regnskabet er godkendt af revisorerne uden bemærkninger. 
Godkendt af generalforsamlingen. 
 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
Bjarne Bach orienterede.  
Dagkortsalget er forøget sikkert grundet den store laks fra foråret. 
Hytten har ikke været meget udlejet grundet dens standard. 
Der har været bøvl med kontingentopkrævningen fra forbundet. 
Foreningen har støttet lakseprojektet med tilskud på 60.000 kr. 
Aktiver og passiver har givet anledning til en revisorbemærkning vedrørende grundværdien, der 
skal rettes til fremover. 
 
Foreningen betaler ikke husleje i kulturhuset, da juniorforeningen er tilskudsberettiget. 
 
Regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 
 
5. Orientering om budget og regulativ for fiskeriet. 
Bjarne Bach orienterede.  
 
 
6. Fastsættelse af kontingent. 
Kontingentniveauet fastholdes. 
Forslaget vedtaget. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
På valg: Lars Christensen ---- Modtager genvalg. 
Søren H Mogensen ---- Modtager genvalg. 
Morten Andersen---- Modtager genvalg. 
Torben Andersen---- Modtager genvalg. 
 
Alle blev genvalgt 
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
På valg: Martin D. Knudsen ---- Modtager genvalg. Genvalgt  
Poul Erik Jensen ---- Modtager ikke genvalg. 
 



Nyvalgt bestyrelsessuppleant blev Jørgen Nielsen 
 
 
9. Valg af 1 revisor. 
 
 
På valg: Steen Nørgaard ---- Modtager genvalg. Genvalgt. 
 
 
10. Forslag til vedtægtsændringer. 
Ingen indkomne forslag 
 
 
11. Indkomne forslag i øvrigt. 
 

1. Tillæg på kr. 25 årligt pr. medlem, junior dog undtaget, med virkning i 2011. Beløbet skal 
gå ubegrænset til støtte for lakseudsætningerne i Gudenåen. Tillægget bliver lagt oveni 
kontingentindbetalingen for 2011.  

   

2. Tillæg på kr. 10 pr. dagkort med virkning i 2011, som ubegrænset støtter 
lakseudsætningerne i Gudenåen.  

Forslaget var stillet af Morten Andersen 

Der indkom flg. ændringsforslag  

Beløbet i forslag 1 foreslås forhøjet til 50 kr. pr. medlem og beløbet i forslag 2 forhøjet til 25 kr. pr. 
dagkort. 

Ændringsforslaget til forslag 1 blev vedtaget 

Ændringsforslag til forslag 2 blev forkastet 

Forslag 2 blev herefter vedtaget    i dets oprindelige form. 

 

Generalforsamlingen henstiller til bestyrelsen at den kigger nærmere på grødeskæringsproblemerne 
og anmoder om et vandløbssyn. 

 
 
12. Eventuelt 
 


