
Referat af ordinær generalforsamling i Langå 
Sportsfiskerforening torsdag den 10. februar 2011 kl. 19.00 
i byrådssalen på det gamle rådhus 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, der blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var indkaldt efter vedtægterne. 
 
2. Formandens beretning. 
Afdøde medlemmer 
Bendt Madsen Grenå 71 år 
Carsten Borre Randers 46 år 
Carlo Iversen 
 
 Vores tidligere formand Carlo Iversen er efter nogen tids sygdom død. Carlo har gjort et 
kæmpestort stykke arbejde for foreningen gennem de sidste tyve år. Han var med til at få 
foreningen og lodsejerne til at finde sammen igen, efter den splid der var, da lakseprojektet 
startede. Carlo var arkitekten bag vores afregningssystem med lodsejerne, og vi har altid, når 
der var brug for assistance omkring det, kunnet trække på hans viden. Carlo var meget aktiv i 
vores andre foreningssammenhænge. Han var i flere år i bestyrelsen i 
Gudenåsammenslutningen lakseprojektet, hvor han har gjort et stort stykke arbejde. De sidste 
år har Carlo været en af vores revisorer, ligesom han har været dirigent ved 
generalforsamlingerne. Ved fiskevandet var det hyggeligt at møde Carlo, specielt husker jeg 
en maj for en del år siden, hvor han havde fanget en flot blank ørred på en af hans rørfluer. Da 
fangsten var kommet på land, blev der ringet til Kirsten, som kom på sin elscooter med kolde 
øl i kurven. Ære være hans minde. 
Arbejdet i bestyrelsen 
Emner som har fyldt. 
Arbejdet omkring sommerhuset og fiskeretten har været et langt sejt træk. Det er tydeligt, at 
der er forskellige interesser omkring Gudenåen. Jeg synes, vi har opnået en god aftale med 
Randers kommune. 30 års leje af sommerhusgrunden, og en kontrakt på fiskeretten på de 
bredder, som vi havde aftale med Langå kommune på 10 år. Vi forpligter os så til at indgå et 
samarbejde om drift af en ny natur lejrplads nedenfor Elbækken. Og nogle 100 meter ovenfor 
pladsen bliver offentlig. Det bliver efter vores regulativ og regler for fiskeri. Og vi har 
fiskekontrollen over området. 
Vi har etableret et samarbejde med kommunen om at få lagt el og vand ud til huset, og vi 
afventer et tilbud fra William Laursen, vores lokale entreprenør. 
Vores ønske er, at huset skal få en højere standard og laves i stand, så alle kan få mere 
fornøjelse af det. Samtidig skal der nedsættes en ansvarsgruppe, der skal stå for drift og 
udlejning. 
Vi har fået etableret fangstregistrering, også så man kan registrere på vores hjemmeside. Vi 
har arbejdet på at få et mere smart system, hvor hver medlem kan have din egen side og fører 
sin egen registrering. Det skulle gerne være klar til næste gang. 
Vi har haft et godt samarbejde både med kommunen og turistforeningen. Det er nødvendigt. 
Det er jo Randers, der holder lakseprojektet oven vande. 
Vores 2 både har været mindre udlejet de sidste år. Vi har snakket meget om, hvad det kan 
skyldes. Er de for ringe, skal vi have noget andet at tilbyde. 



Optimisten er udkommet 2 gange sidste år. Vi har bestræbt os på at lave 2 numre med et godt 
indhold. Det er et stort arbejde at lave optimisten. 
Foreningen. Forretning eller foreningsliv, det nye kulturhus 
Foreningen har alle betingelser for at have et godt foreningsliv, kulturhuset med gode 
faciliteter, som også bliver brugt rigtigt meget. En god økonomi så jeg har svært ved at se 
nogle begrænsninger. Alligevel synes jeg, et tættere foreningsliv kan styrkes. Er vi en 
forretning eller en forening. Kan vi lave nogle tiltag med nogle aktiviteter, der kan samle nogle 
flere af vores medlemmer. F.eks. en havfiskeklub,  
 
 Fiskeriet 
Havørredfiskeriet har været ringere end sædvanligt. Måske skyldes det den kolde vinter. 
Fiskene var lang tid om at trække ud, helt hen i april blev der fanget mange nedgængere. 
Blanke og endda med løse skæl. Måske vil det give en stor opgang af store blanke fisk i juni. 
Laksefiskeriet har holdt sig på et stabilt niveau, på trods af grøde 
 
 
Miljøet 
Det er min oplevelse at vandmiljøet er blevet mere forarmet de seneste år. Der er ikke den 
samme fokus på det længere. Vand og naturplanerne er kommet i offentlig høring. Og det er 
nogle meget reducerede planer. Den økonomiske krise har sikkert sin del af skylden. 
Vi er flere i bestyrelsen, som har kigget på planerne, det er kompliceret og et stort arbejde. Jeg 
vil satse på, at vi kan få hjælp og støtte fra forbundet og miljøkonsulenten. Specielt 
opvækstområdet for ørreden i Lilleå systemet ser ud til skal forblive status quo, selvom der 
både er spærringer og andre problemer. 
Forhøjet vandstand og grødeskæring i Gudenåen har været diskuteret meget. Bare at slå 
grøde tror jeg ikke vil være løsningen, det vil være at gå tilbage til Hedeselskabets planer i 
60´erne. Grøden er et problem, men kommunerne langs åen har et samarbejde omkring det 
med nogle kompetente personer. Der har været perioder med meget nedbør, som også har en 
indvirkning. De sidste år har vi også set de laveste vandstande i åen. Samtidig er der hele 
problematikken om proppen i Gudenåen, som også har en indvirkning på vandstanden. Det vil 
også være svært at bevare troværdigheden, når vi i årevis har kæmpet for et bedre vandmiljø, 
og de nye planer indeholder mindre skæring af grøde og 10 m bræmmer, hvis målet for 
skæring af grøde skal være at det bliver lettere at fiske. 
 
 
Eksterne 
DSF 
I april arrangerede vi sammen med en instruktør fra forbundet et kursus i spindefiskeri efter 
laks. Det blev en stor succes, og var fuldtegnet i løbet af kort tid. Fiskemæssigt blev det også 
en succes, da næsten alle fangede fisk. 
På lystfiskeriets dag havde vi et arrangement, som også var velbesøgt. Familier og andre 
kunne komme og prøve fiskeriet i Gudenåen, låne grej og få instruktion. Og der var grillpølser 
til frokost. Det gav nogle nye medlemmer til ventelisten. 
- 
ørredfonden. 
Ørredfonden havde 2010 40 års jubilæum, det blev markeret med en meget flot og succesrig 
konkurrence. Det har været svært i år at skaffe den nødvendige mængde rogn. 
Fældefangsterne ved tangeværket har svigtet. Og fiskene fra tangeværket er sværere at holde 
sygdomsfri i dammene i Skibelund. Om det skyldes den højere temperatur i Gudenåen på 
grund af opvarmningen i Tange sø, eller en dårligere vandkvalitet i Gudenåen er gisninger. 



Det var nødvendigt at elfiske i Lilleåen for at indsamle de nødvendige 14 l rogn for at kunne 
opretholde udsætningerne. 
Til slut vil jeg sige, at bestyrelsesarbejdet også i år har været en fornøjelse. Der er et stort 
engagement, god mødedisciplin. Vi supplerer hinanden godt, praktikere, teoretikere med gode 
ideer. 
 
Der blev ikke stillet spørgsmål til beretningen, der blev taget til efterretning med applaus. 
 
 
3. Orientering fra juniorafdelingen (herunder aflæggelse af regnskab), udvalg og 
eksterne sammenslutninger. 
Bjarne Bach orienterede om juniorafdelingens aktiviteter. Der har været isfisketur på Hald sø, 
tur til put and take vande. Der er 47 juniormedlemmer i foreningen. Der møder mellem 5 og 12 
juniorer op til klubaftenerne. 
Der var ingen norgestur i det forgangne år. Turen gennemføres hvert andet år. Næste gang i 
indeværende år. Deltagerbetaling 250 kr. 
Bjarne Bach redegjorde for juniorregnskabet. 
 
Morten Andersen fortalte om arbejdet i Gudenåens Ørredfond. 
   

2010 har været mærket af sygdomsproblemerne med fiskene i 2009.  

I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen med hensyn til 1-års, 
smolt og type store i Gudenå, Lilleå, Alling Å, Viborg Søerne, Silkeborg Søerne og Knudsø.  

Ser vi fremad til udsætningerne for 2011 har vi derimod tilstrækkeligt mange fisk gående  på 
anlægget til at vi kan opfylde årets  udsætningsplan for Gudenåen. Pasningsordningen 
fungerer fortsat rigtigt fint, og takket være deres store indsats, er vi nu igen på vej fremad.  

DTU Aqua er i gang med at revidere udsætningsplanen for nedre Gudenåsystem, og det 
betød at udsætning af yngel blev aflyst i 2010 og konverteret til 25%-halvårsfisk. Dette er 
nødvendigt for at biologerne kan elfiske og fastlægge størrelsen af den naturlige gydning ud 
fra antallet af yngel i vandløbene.  

   

MODERFISK  

Fiskeriet efter moderfisk i efteråret 2010 har igen været lagt an på fældefangst for Gudenåen 
og elfiskeri i Lilleå og Alling Å. Fældefiskeriet  ved  Tange værket var i 2010 præget af 
problemer med svamp, hvorfor det blev nødvendigt at elfiske i Lilleåen.  

Elfiskeriet fandt sted midt i december måned i Lilleåparken i Hadsten og gav i alt 44 
havørreder. Disse blev strøget og 14 liter rogn er således indlagt i Skibelund. Med hensyn til 
elfiskeriet i Alling Åen slog dette fejl grundet problemer med elfiskeudstyret, så der bliver ikke 
indlagt rogn fra Alling Å i år.  

   

GUDENÅKONKURRENCEN  

Gudenåkonkurrencen 2010 blev afviklet for 40. gang med rekordmange fisk.  



 32 havørreder med den største på 6,44 kg - 79 cm  

60 laks med den største på 7,51 kg – 89 cm  

 2 gedder med den største på 2,75 kg – 73 cm.  

   

Overskuddet fra konkurrencen er anvendt til et nyt rislefilter på dambruget.  

Alt i alt et flot og hyggeligt arrangement, som konkurrenceudvalget skal have stor ros og tak 
for.  

Mere har jeg ikke at sige med hensyn til Ørredfonden. 

 
4. Fremlæggelse af regnskab. 
Kassereren fremlagde regnskabet: Regnskabet blev godkendt af genralforsamlingen. 
Der var ingen spørgsmål til kassereren  
 
5. Orientering om budget og regulativ for fiskeriet. 
Bjarne Bach orienterede. Regulativet er optrykt i Optimisten og tilgængeligt på hjemmesiden. 
 
Der budgetteres med et større beløb til renovering af sommerhuset. Dette beløb afskrives 
efterfølgende de kommende år. Eller ligner budgettet årsregnskabet for 2010 
 
6. Fastsættelse af kontingent for 2012. 
Kontingentet blev fastsat til: 
Senior  795 kr. 
Pensionister  500 kr. 
Juniorer  210 kr. 
 
Kontingenter for seniorer og pensionister med 15 kr. pr år. Kassereren varslede en eventuel 
stigning af pensionistkontingentet så det udlignes med seniorkontingentet. 
 
Bestyrelsens forslag til tilskud til kontorhold for formand kasserer, sekretær og øvrige 
bestyrelsesmedlemmer blev godkendt. 
 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
 
På valg: Lars Kielsgaard ---- Modtager genvalg. 
Bjarne Bach ---- Modtager genvalg. 
Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. 
 
Alle blev genvalgt 
 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. 
 
På valg: Martin D. Knudsen ---- Modtager genvalg. 
Jørgen Nielsen ---- Modtager genvalg 
 



Begge blev genvalgt 
 
9. Valg af 1 revisor. 
Bestyrelsen foreslog Otto Pedersen, der blev valgt 
 
Pause 
Oplæg i pausen ved Lars Brink Thygesen, miljøkonsulent i Sportsfiskerforbundet om 
vandplanerne. 
 
Udgangspunktet er et EU direktiv – et vandramme direktiv pålagt af EU. 
 
Staten har lavet et udkast til vandplaner. Danmark er inddelt i 23 hovedvandløbsområder. 
 
Rundt i landet sidder der miljøkoordinatorer der skal fungere som bindeled mellem forbund og 
foreninger. 
Vandplanerne er til høring til 6. april. Alle kan indgive høringssvar til planerne. 
Niels Brink opfordrede til en lokal fokusering på områdets vandløb i forbindelse med f.eks 
spærringer, forureninger osv. 
Landbruget er for øjeblikket meget aktive for at påvirke planernes endelige udformning. 
 
Processen med at få planerne implementeret går desværre for langsomt og Danmark er da 
også bag efter tidsplanen. 
 
Under høringsprocessen sidder der underligt nok en lang række udvalg og arbejder videre 
med planerne. Miljøorganisationerne er ikke repræsenteret. Det er derimod de tunge 
interesser f. eks landbruget. 
 
Det positive er fjernelse af opstemninger - dog ikke vandmøller og turbiner. Derfor er 
Tangeværket ikke nævnt. Tangeværket har i øvrigt sin egen lov. Forbundet forsøger dog at 
påvirke processen ved at tale med miljøministeren. 
 
www.nst.dk på denne hjemmeside kan man finde vandplaner og kort over de forskellige 
vandområder. I vores område skal vælges Randers fjord. 
Spærringer der ikke er registreret skal indberettes i forbindelse med høringssvaret. Så det er 
vigtigt at vi undersøger vores lokalområde. 
Spærringerne skal væk. 
 
Uddeling af pokaler 
d.9-5 2010  Jens Erik O. Jensen  Laks 106 cm   11.92 kg 
 
d.3o-6 2010  Jørgen Nielsen  Havørred  90 cm  8.88 kg 
 
d.9-3 2010  Viggo Mogensen Gedde  104 cm  9.89 kg 
 
d.13-5 2010  Magnus Pedersen  Laks  90 cm  7.04 kg  
 
  
10. Forslag til vedtægtsændringer. 
 
11. Indkomne forslag i øvrigt. 



 
1. Tillæg på 50 kr. årligt pr. medlem, junior dog undtaget, med virkning i 2012, og i årerne 
fremadrettet indtil generalforsamlingen beslutter noget andet. Beløbet skal gå ubegrænset til 
støtte for lakseudsætningerne i Gudenåen. Tillægget bliver lagt oveni kontingentindbetalingen 
for 2012 og i årerne fremadrettet, indtil generalforsamlingen beslutter noget andet. 
 
2. Tillæg på 10 kr. pr. dagkort med virkning i 2012 og fremadrettet indtil generalforsamlingen 
beslutter noget andet, som ubegrænset støtter lakseudsætningerne i Gudenåen. 
 
 
Forslagsstiller. 
Morten Andersen 
Østergade 29. 1. sal. Nr 2 
8450 Hammel  
 
Forslaget blev vedtaget 
 
12. Eventuelt. 
Foreningen har 75 års jubilæum. Jubilæet fejres i forbindelse med medlemskonkurrencen den 
sidste weekend i august.. 
Medlemmerne opfordres til at videregive billeder, videooptagelser og andre materialer videre 
til det udvalg der forbereder jubilæet. Udvalget består af Bjarne Bach, Martin Knudsen og 
Morten Andersen. 
 
En eventuel forhøjelse af pensionistkontingentet blev drøftet. Stemningen i salen var 
overvejende imod en forhøjelse. Der blev dog udtrykt tilfredshed med, at bestyrelsen trods sin 
interne uenighed om pensionistkontingentet havde valgt at spørge generalforsamlingen på 
demokratisk vis. 
 
Der var ca. 75 fremmødte til generalforsamlingen. 
 
Referent: Ole Pilgaard 
 
 
 
 
 
 


