
Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening d. 8. februar 2007 på Langå Kro 
 
 
Dagsorden 
 
Generalforsamlingen startede med et oplæg fra Danmarks Sportsfiskerforbunds formand Verner W 
Hansen.  
I oplægget kom Verner ind på de medlemsfordele, der er med et forbundsmedlemskab. Han nævnte 
Sportsfiskeren, rabatter på fiskekort, faciliteter, eksempelvis fiskevand som Fussingsø, aktiviteter 
og dygtige forbundsinstruktører, der kan bruges i foreningerne som foredragsholdere og inspiratorer 
til foreningsarbejdet. 
Han lagde også vægt på forbundets samarbejde med medlemsforeningerne om juniorarbejdet. 
Der er bl.a. aftaler med en del foreninger, der giver frit fiskeri til juniorer fra andre foreninger.  
Forbundet kører hvert år i efterårsferien et juniorlederkursus med henblik på at rekruttere 
kommende foreningsledere. 
Der er også en række indirekte fordele ved medlemskab af forbundet, nemlig forbundets natur- og 
miljøarbejde i forhold til det politiske system. 
Aktuelt står forbundet overfor en stor udfordring i forhold til kommunernes natur og miljøarbejde 
efter kommunalreformen, hvor vandpleje og miljø er overgået til kommunerne. 
Forbundet er også gået ind i vådområdeprojekter, som også har betydning for LSF. 
Forbundet har en stor sag, der hedder:” Slip Gudenåen fri” Der arbejdes på at lave bredde alliancer 
med alle de grønne organisationer, der har interesse i Gudenåens natur og miljø. Det ser ud til at 
være lykkedes at skabe fælles fodslag i denne sag. Der er således opnået enighed med Danmarks 
Naturfredningsforening om fælles syn på Gudenåen. 
Spørgsmål fra salen: Kan det fælles fodslag bære tømning af Tange Sø. 
Svar: Fælles fodslag indebærer at Danmarks Naturfredningsforening har ændret standpunkt. 
 
  
 

1 Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Carlo Iversen, som blev valgt. Generalforsamlingen blev 
konstateret lovlig indvarslet 

 
2 Formandens beretning 

Bestyrelsesarbejdet har været godt og konstruktivt.  
Efter sidste generalforsamling er der sket ændring af regulativet, så det er muligt at 
tage egne børn under 12 år med ud at fiske i foreningens vand. 
Bestyrelsen har besluttet at tage mod tilbuddet fra sportsfiskerforbundet og melde 
foreningen ind i forbundet. Formanden gav udtryk for den holdning, at foreningen 
hører til i Danmarks Sportsfiskerforbund.  
Der er problemer med vores adgang til rød zone over banen ved parkeringspladsen 
ved Brogesvej. 
Der er indtil nu ikke fundet en løsning, men bestyrelsen arbejder videre med 
sagen. 
Vådområdeprojektet ved Væth Enge har taget en del af bestyrelsens tid, da denne 
naturgenopretning ikke er helt uden problemer. Eksempelvis har digerne bevirket 
at landskabet bag digerne er blevet hævet væsentligt, hvilket betyder, at en 



fjernelse af diget kan give problemer for Gudenåens vandmiljø. Foreningen har 
ikke længere fiskeret til Væth Digelaugs vand. 
Foreningen har stillet forslag til etablering af parkeringspladser mv på Gudenåens 
nordside. 
Bestyrelsen har samarbejdet med beboergruppen om en klage til naturklagenævnet 
om Green Farm Energy. Klagen blev desværre ikke tilgodeset. 
Fiskeriet i det forløbne år har været særpræget og ikke så godt i Gudenåen. Ved 
elfiskeriet var der ikke de fisk, der plejer at være hverken i Gudenåen eller i 
Lilleåen. Der er mangel på laks til strygning. 
Der har været afholdt lodsejerorientering, hvor der blev sagt tak for samarbejdet. 
Jens Overgaard er udtrådt som lodsejerrepræsentant og er blevet erstattet med 
Flemming Højfeldt. 
Både blad og web er blevet væsentlig bedre. Websiden er godt styret af Ole 
Welling. 
Foreningens eksterne arbejde i Gudenåsammenslutningen er blevet mere aktivt det 
sidste års tid. Der har bl.a. været en kronik om Tangeværket koncession, der satte 
debatten om Tangeværket i gang igen. 
Bestyrelsen støtter forbundets arbejde med at slippe Gudenåen fri. 
Dansk center for vildlaks er en underskudsforretning, fordi Randers kommune har 
halveret sit tilskud til  projektet. 
Ørredfonden er en stor del af foreningens arbejde - bl.a. har der været afholdt den 
årlige konkurrence. 
Formanden takkede Kaj Nielsen for hans arbejde i betyrelsen. Der blev ligeledes 
rettet en stor tak til foreningen afgående revisor Willy Thirstrup. 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
 
Hvad var årsagen til at der ikke måtte elfiskes efter lakspå Bjerringbroforeningens 
stykke? 
Svar: Der har været lidt samarbejdsproblemer med Bjerringbroforeningen omkring 
elfiskeriet i Gudenåen. 
Problemstillingen blev herefter diskuteret, og der blev opfordret til at finde fælles 
holdning til det vi er enige om i samarbejdet om Gudenåen. 
 
Anders Mikkelsen problematiserede forholdene omkring Aage W Jensens fonds 
opkøb af jord langs Gudenåen og andre vandløb. 
Lars Kielsgaard svarede at netop disse problemer giver ekstra baggrund for at 
melde sig ind i forbundet. 
 
Poul Erik Jacobsen foreslog etablering af parkeringsplads ved bunden af Rød 
Zone. 
Der har været kontakt til lodsejeren, der ikke er interesseret i at etablere denne 
parkeringsplads. 
 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt enstemmigt 
 
 



 
 
3 Orientering fra juniorafdelingen (herunder aflæggelse af regnskab), udvalg 

og eksterne sammenslutninger 
Kaj Nielsen orienterede om regnskabet for juniorafdelingen. Der er i løbet af de 
senere år oparbejdet et overskud på 27000. kr. Dette overskud tænkes anvendt til 
en Norgestur 2. – 6. august for juniorerne. 
Bjarne Bach orienterede herefter om arbejdet i juniorafdelingen. Det går ganske 
godt med udviklingen af antallet af medlemmer. Junioraftenerne fungerer godt – 
der er mange gode aktiviteter.  
 

 
4 Fremlæggelse af regnskab 

Bjarne Bach fremlagde foreningens regnskab. Overskuddet er lidt større en sidste 
år, hvilket skyldes en kontingentforhøjelse og ikke dagkortsalget, der ikke har 
været så godt. Hvis der ikke havde været en kontingentstigning, ville overskuddet 
have været mindre end sidste år  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget 
 

 
5 Orientering om budget og regulativ for fiskeriet 

Bjarne Bach orienterede. Budgettet for 2007 ligner budgettet for 2006. Der er ca 
en udskiftning på ca. 20 – 25 medlemmer årligt. Han udtrykte håb om et bedre 
dagkortsalg for det kommende år.  
Regulativet er ikke ændret i forhold til sidste år. Der dog den tilretning, at 
medlemmer kan medtage egne børn under 12 år på fisketur.  
Der blev fra salen opfordret til at muligheden for at tage egne børn med på fiskeri  
udvides til mulighed for også at tage børnebørn med på fiskeri. 
 
At foreningen har mistet fiskeretten på Væth Digelaugs jord får sandsynligvis ikke 
betydning for dagkortsalget på gul zone.  
Poul Erik Jacobsen bad bestyrelsen overveje familiekontingenter. 
 

 
6 Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for 2008 foreslås uændret med den forudsætning at en indmeldelse i 
forbundet medfører en stigning pga forbundkontingentet. Takster til telefon er 
uændret. 
Kontingentet blev godkendt 

 
7 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg:  Lars Kielsgaard (modtager genvalg) 
Bjarne Bach (modtager genvalg) 
Kaj Nielsen (modtager ikke genvalg) 

 
Valgt. Lars Kielsgaard 
 Bjarne Bach 
 Ole Pilgaard  



Beretning 2007-02-07 
 
3 af vores medlemmer er desværre afgået ved døden i 2006. 
Det er  

Martin Lauritsen  fra Randers 
Bent Nielsen fra Langå 
Preben Bæk fra Randers 

 
Ære være deres minde 
 
 
Beretning 
 
Et år er gået, og jeg skal som formand berette om året, der er gået. 
 
 
Bestyrelsen 
 
Vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen i året, der er gået. Vi har fast holdt 
møde den første tirsdag i hver måned.  Bestyrelsen har hele året været suppleret med de 2 
suppleanter. Der har været en god mødedisciplin . 
 
På sidste generalforsamling havde vi en god debat om at have egne børn med på fisketuren. Det tog 
den nye bestyrelse til efterretning og lavede om på regulativet, så medlemmer kan have egne børn 
med indtil de bliver 12 år. Jeg vil godt opfordre til, at man så melder sine fiskende børn ind i 
juniorafdelingen, så vi fortsat kan have en god juniorafdeling med aktiviteter og gode klubaftener. 
 
Der var sikkert mange medlemmer, der undrede sig, da sportsfiskeren dumpede ind ad postkassen 
sidste forår. Forklaringen er den, at vi fik tilbudt et prøvemedlemskab af Danmarks 
sportsfiskerforbund. En enig bestyrelse sagde ja til tilbuddet, som sidste år var gratis og i år er halv 
pris, og fra næste år fuld pris.. Vi kunne se, at der i den nærmeste fremtid ville være flere opgaver 
for foreningen, hvor vi kunne få brug for hjælp af de konsulenter, der sidder i DSF. 
 
Endvidere  syntes jeg, det er vigtigt at vi er repræsenteret i den største sammenslutning af 
sportsfiskere. Jo  flere af de 650 000  lystfiskere, der er  er organiseret, jo større slagkraft har vi i 
forhold til de problemer, vi oplever  i forhold til vores interesse.  
 
Vi har altid været medlem af ferskvandsfiskeriforeningen, dette medlemskab vil vi bibeholde, da de 
også varetager vores interesse, og det er dem, der også repræsenterer bredejerne. 
 
Det lykkedes ikke at få etableret adgang til Rød sone i Lilleåen, dambruget afviste blankt, at vi 
kunne få adgang over deres matrikel. Endvidere har Bane Danmark opsat hegn, så der nu kun er 
adgang ned under jernbanebroen.. Vi har valgt med hjælp fra et medlem, der er advokat, at gøre et 
nyt forsøg,  holde et møde med dambruget og inddrage Faurskov kommune. En mulighed er også at 
etablere en spang fra Houlbjerg siden, men det vil ikke være optimalt. 
 
 
 



Projektet Wæth enge er fra starten præsenteret som et naturgenopretningsprojekt,  der er den sidste 
tid kommet ny viden og erfaringer fra de steder, hvor der er lavet våde enge. Det viser sig, at de 
ikke kun er positive. Der kan i tilfælde med pludselig meget nedbør skylles iltfattigt vand ud i åen, 
og det har nogle steder medført fiskedød., vi er opmærksom på problemet og DSF har lavet en 
indsigelse, hvor de ovenstående problemer beskrives. 
 
Vi har i det forløbne år været med i følgegruppen Væth enge, vi vil fremover ikke have fiskeret  på 
sydsiden efter  jernbanesvinget. Og Væth digelaug har opsagt deres kontrakt. Vi har fået et 
konstruktivt samarbejde med Fussingø skovdistrikt, som overtager administrationen af nordsiden. 
Vi har lavet konkrete forslag  til større tilgængelighed  på nordsiden med et forslag  til flere P 
pladser, genetablering af veje ned til åen, samt etablering af broer til at fiske fra.. 
 
Fiskeriet 
 
Det har været den varmeste sommer nogensinde, det har fiskeriet  i allerhøjeste grad båret præg af. 
Det har været en særdeles særpræget sæson med mange rekorder vejrmæssigt, men ikke 
fangstmæssigt. Højsæsonen faldt i år i juni, siden gik det ned af bakke og fangsterne har været 
begrænsede. Specielt laksefiskeriet har været dårlig med ringe opgang og få fangster. Hvilket også 
viste sig ved elfiskeriet efter laks  i slutningen af oktober, hvor det kun lykkedes at fange få laks. 
Elfiskeriet i Lilleåen gav heller ikke de samme fisk som et normalt år. Aldrig har  Gudenåen været 
så grøn af alger, men den får jo også  lidt farvetilsætning og temperaturstigning fra Tange sø. 
 
Lodsejerne 
 
Der har været afholdt Lodsejerorientering på Langå kro. Jeg orienterede om vores aktiviteter  de 
sidste 2 år med hovedvægten på  Gudenåens fremtid og vandløbsrestaurering. Jens Overgård havde 
valgt, at han ville afløses var der valg af en ny repræsentant. Flemming Højfeldt  blev foreslået og 
valgt enstemmigt. Lene Overgaard blev valgt som revisor. 
 
Vandløbene 
Vi har været forskånet for udslip  i vores fiskevand. Der bliver dog stadig lukket kloakvand ud i 
Houlbjerg bæk, det skal der inden for kort tid følges op på i forhold til Favrskov kommune.  Det er 
også nu der skal etableres et samarbejde med de nye kommuner, der har overtaget ansvaret for 
vandløbene efter at amterne er blevet nedlagt, vi har valgt at give dem fred en måneds tid til at få 
sig etableret. Der bliver også en opgave med at  få et samarbejde med Favrskov og Randers 
kommune omkring  grødeskæring og pleje af vandløbene. Det vil være en god ide at indgå et tæt 
samarbejde med Hadsten  lystfiskerforening i forbindelse med samarbejdet med Favrskov 
kommune. 
 
 
Andre emner 
 
Der er ikke sket noget  i Borger og håndværkerforeningens projekt ved skovlyst. Det ligger nu hos 
Randers kommune, der skal tage  stilling til lokalplanen for området. 
 
 
 
 



Optimisten og Web 
 
Jeg syntes optimisten er blevet et rigtig godt blad, og der gøres et stort arbejde af  bladudvalget. På 
sidste generalforsamling tilbød Ole Welling sig som vebmaster. Det har resulteret i en ny 
hjemmeside, der vil blive vist noget fra den i pausen. 
 

Eksternt arbejde 
 
Gudenåsammenslutningen. 
 
Sammenslutningen har været på banen det forløbne år, der har været en kronik i Jyllandsposten som 
i sommers var anledning til en god debat i medierne. Det er vist første gang, at vi ikke har ligget i 
baghjul på Tangeværket. Der er  et godt samarbejde med DSF om at  holde debatten i gang, indtil 
der bliver truffet en beslutning. DN  holder fast i deres hovedbestyrelses udtalelse fra  foråret, og de 
har i øjeblikket en undersøgelse i gang om konsekvenserne ved at tømme søen, da det jo ikke er 
belyst i Skov og Naturstyrelsens redegørelse. 
 
Der er fremsendt et forslag til generalforsamlingen om en udtalelse, der sikrer Gudenåens frie løb 
uden om Tange sø og Gudenåcentralen. Det vil der blive nærmere redegjort for på et senere punkt. 
 
Vi har også i år støttet DCV med 35 000.  
 
Ferskvandsfiskeriforeningen 
 
Har markeret sig via arbejdet  §7 udvalget, hvor fisketegnsmidlerne fordeles. Der er afholdt kurser i 
elfiskeri. Vi skulle have holdt kursus i vandløbsrestaurering, det blev desværre aflyst på grund af få 
tilmeldinger. Ferskvandsfiskeriforeningen har også været meget synlig i debatten om Gudenåen. 
 
Ørredfonden 
 
Der har været afholdt en flot konkurrence, hvor overskuddet i år tilfaldt lakseprojektet. Der gøres et 
stort arbejde i pasningsordningen 
 
 
Jeg vil til slut rette en stor tak til dem, der gør et stort stykke arbejde i klubben, og de eksterne 
steder vi er repræsenteret 
 
Jeg  kunne have haft flere ting med i denne beretning, jeg håber den giver grundlag for spørgsmål 
og diskussion. 
 
Til slut vil jeg sige tak til Kaj,  for det arbejde han har gjort i bestyrelsen og juniorafdelingen. Og til 
Willy Thirstrup som efter mere end 40 år som revisor har valgt at stoppe. 
 
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsamlingen. 
 
Lars Kielsgaard                                                                                          
 



 
 

8 Valg af suppleanter: 
På valg: Ole Pilgaard (modtager genvalg) 
 Allan Svend Jensen (modtager ikke genvalg) 
 
Forslag:  Martin Knudsen 
 Poul Erik  Jensen 
 
Valgt Martin Knudsen 
 Poul Erik  Jensen 

  
 
 

9 Valg af 1 revisor 
På valg:  Willy Thirstrup (modtager ikke genvalg) 
Valgt: Carlo Iversen 

 
 

10 Forslag til vedtægtsændringer 
Der var ingen forslag 

 
11 Indkomne forslag i øvrigt 
 

Udtalelse fra generalforsamlingen vedrørende Tangeværket. 
 
Forslagsstiller Torben Ludvigsen redegjorde for forslaget til udtalelse.  
Forslaget blev vedtaget. 
 
Indmeldelse af LSF i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Lars Kielsgaard motiverede forslaget og opfordrede til at foreningen tilslutter sig 
Danmarks Sportsfiskerforbund. 
 
Kontingentforhøjelsen som følge af medlemskab blev debatteret. 
Et medlemskort fra forbundet gælder fremover som medlemsbevis. 
 
Forbundets synlighed i offentligheden blev debatteret 
 
Langå Sportsfiskerforening optages i Danmarks Sportsfiskerforening 
 

 
12 Eventuelt 

Martin Knudsen: Ørredfondens konkurrences indvejning,  kan den ikke afholdes i 
Langå hvert andet år? 
Lars Kielsgaard svarede, at der er muligheder i Langå, men at det er ørredfondens 
generalforsamling der beslutter stedet. 
 



 
 
Der blev uddelt pokaler til 
 
Michael Hald Laks 8,06 kg 
 
Juniorpokalen uddeles til Martin Jensen Havørred 2,44 kg 
 
Stig Asferg Gedde 8,87 kg.  
 
Niels Lauersen havørred 9,15 kg 
 
Gavekort 1000 kr. på indvejede fisk fra Langå Camping  Lars Dalgaard 
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