
Referat af den ordinære generalforsamling i Langå 
Sportsfiskerforening tirsdag d. 27. Februar 2018 i Langå 
Kulturhus 
 
 
 
Referent Ole Pilgaard 
 
Der var mødt ca. 75 medlemmer frem til den ordinære generalforsamling 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen foreslog Troels Miltoft, som blev valgt. 

 
2. Formandens beretning 
 
Beretning 2018 
Afdøde medlemmer 

 
Børge Teils, Langaa - Lars Skårup Damgaard Nielsen, Galten. Æret være deres 
minde. 

 
Året der gik 
Problemer med HØ bestanden i Gudenåen 
Som det er blevet nævnt på de sidste generalforsamlinger, er der problemer med 
gydningen opstrøms jernbane broerne , vores grønne sone.  Det fremgår også tydeligt 
af vores fangstindberetninger. De sidste 4 år er fangsterne faldet fra 60 stk  til omkring 
10 stk de sidste 3 år. Det er selvfølgelig bekymrende. Der har været afholdt et møde 
med DTU aqua i Bjerringbro, de mødte talrigt op Fin Sivebæk- Jan Nielsen- Gorm 
Rasmussen. BSF havde lavet et notat, som blev gennemgået. De fleste 
problemstillinger blev tilbagevist. En af de ting, DTU peger på, skal undersøges, er de 
våde enges påvirkning af smoltudtrækket. Favrskov kommune har indkaldt til et møde i 
marts, hvor dagsordenen er havørred opstrøms broerne. DTU aqua deltager, og 
kommunerne og foreningerne er inviteret. 
I lyset af dette har BSF og RS besluttet at frede havørrederne indtil videre. Bestyrelsen 
har valgt at bakke op med en fredning i grøn zone. Da det ikke er med i det regulativ, 
der er sendt ud, er der indkommet rettidig forslag til regulativet. Fredningen skal ses 
som  en beskyttelse af bestanden, og signalværdien i forhold til myndighederne er 
mindst lige så vigtig. 

 
Kommunevalget /Spærringen ved Tange. 
Jeg vil også lige vende den uendelige historie om spærringen ved Tange. Der skete 
nogle positive ting i forbindelse med kommunalvalget, Silkeborg har fået en formand for 
miljø, som går ind for en løsning. I Viborg har Ulrik Vilbæk udtalt, at han vil sætte sig 
grundigt ind i tingene, som i sig selv er positivt.  



Gudenåsamarbejdet, som har en sekretær her i Langaa, har udarbejdet et notat om 
turisme og økonomi i forhold til løsningsforslag, det er der kommet et rigtig godt skrift 
ud af. Der skal ske det, at notatet er sendt til en styregruppe som skal rådgive 
borgmestrene, som så skal tage stilling til en løsning. 

 
Vandråd 
Det 2. vandråd for Randers fjord og opland er afsluttet. Som ved det 1 vandråd gik de 
grønne organisationer sammen om en strategi, så vi var godt forberedt. Det viste sig at 
være en rigtig stor fordel. Vi havde fordelt alle områder imellem os og kendte derfor de 
små vandløb fysisk. Resultatet beskrives som acceptabelt af de grønne. 

 
 

Foreningen- nye initiativer 
Bestyrelsen vil i løbet af foråret holde et seminar, det er svært at nå at gå i dybden på 
de ordinære bestyrelsesmøder.  
Nye initiativer/ forslag  fra medlemmer modtages gerne. 
Det er et godt initiativ, at en gruppe er gået sammen om at arrangere en 
laksekonkurrence i april. 
Vi vil bakke op, også eksempelvis hvis en gruppe vil arrangere skarvregulering. Jeg 
mener, det er let at få en tilladelse.  
Pensionistgruppe, som kunne mødes om forskellige aktiviteter. 

 
GSL 
Arbejdet har været mest orienteret omkring Gudenåsamarbejdet, og den opsamling der 
har været omkring lystfiskeri på diverse møder og workshops samt tættere samarbejde 
med formandsgruppen. 

 
DSF 
Et af de hændelser ,der har fyldt meget, er de ulovligheder der har foregået på 
Snaptun havbrug. Der har så vidt jeg har hørt mig om  hos DSF så er forklaringen den 
at en politianmeldelse straks vil lukke mulighed for aktindsigt. Og de har da fået lukket 
sagen godt op. 

 
 

Ordet overgives til generalforsamlingen 
 

Peter Fosgerau orienterede om fiskeriet i den forgangne sæson. 
Fangststatistikkerne viser, færre indberettede fisk end vi mener, der er fanget. 
Derfor en opfordring til at indberette til foreningen – foreningen har brug de 
indberettede data.  
Vandføringen har været høj og fiskene har fordelt sig. 
Peter orienterede om en overtrædelse af fredningstiderne i forbindelse med 
geddefiskeri fra båd. Fiskeriet er foregået inden for den sidste uge. Dette har 
medført en advarsel og ved gentagelse heraf eksklusion fra foreningen 
 
Søren Mogensen gav en orientering om vand og bredplejearbejdet. 



Der er en god række medlemmer der har meldt sig til frivilliglisten. De frivillige 
mødes en gang om måneden for at vedligeholde vores vandløb, hygge sig sammen 
og hvis der ikke er noget at lave – fiske. 
Tjærbækken har ikke været gennemgået i de seneste år – hvilket har betydning for 
havørredens gydning. Den er nu renset op for forhindringer og spærringer. De 
øvrige bække oven for Lilleåen lider under det samme, så der er håb for at en 
indsats her vil medvirke til at bringe bestanden oven for Lilleåen op igen.  
Søren opfordrede til at tilmelde sig frivilliglisten. Kontakt enten på mail eller SMS. 

 
 

3. Orientering fra Juniorafdelingen – aflæggelse af regnskab. Orientering fra udvalg og 
eksterne sammenslutninger 
Juniorforeningen består af 27 medlemmer. Det er lidt flere end sidste år. Der er ca. 
5 der deltager i junioraftenerne. Der har været afholdt tur til Norge efter laks sidst i 
juli og starten af august. 
Der er samarbejde mellem Bjerringbro og Hadstenforeningerne. 
Juniorregnskabet viser et mindre underskud grundet turen til Norge, der 
gennemføres hvert andet år. 
 
Det har været et godt år for Gudenåsammenslutningen og Ørredfonden. 
Økonomien er i balance med et mindre overskud i regnskaberne. 
Havørrederne har man været nødt til elfiske i Lilleåen. Vi har desuden måttet låne 
ørredyngel fra Alling å 
I ferskvandsfiskeriforeningen arbejdes der i folketingets § 7 udvalg 

 
 

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab. 
Kassereren konstaterede at regnskabet lignede tidligere års regnskab. 
Der er ikke sket en stigning i dagkortssalget selvom laksefiskeriet har været bedre 
end tidligere år. 
Preben Haugaard konstaterede at ca. 100 medlemmer ikke har afleveret 
fangstrapport. Til dette kunne kassereren kun sige, at det er et ufuldstændigt 
resultat. 
Indtægter fra manglende rapportering går ubeskåret til lakseudsætninger 

 
5. Orientering om budget og regulativ for fiskeriet. 

Bjarne Bach orienterede om budget og regulativ. Tidligere års budget har holdt 
nogenlunde. Det er ikke sikkert, at medlemstallet på 600 kan holde. Alle på 
venteliste er taget ind 
Regulativet ligner det tidligere med den ændring at fiskekort og dagkort skal bæres 
synligt. 
Ændringen medførte enkelte kritiske kommentarer og spørgsmål. 

 
6. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet for 2019 fastsættes uændret i forhold til kontingentbetalingen for 2018. 
Godkendt. 
 
Efter spisningen blev der uddelt pokaler: 



 
Største laks  Thomas Urbæk, Randers 115 cm 12,64 kg 
Største havørred  Birger Pank, Brabrand  88 cm 8,31 kg 
Største gedde  Birger Pank, Brabrand  104 cm 6,06 kg 
Største juniorfangst Emil Nyekjær, Langå. Laks 94 cm 7,91 kg 
 
Tillykke til de dygtige fiskere! 
 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 
Torben Andersen  Modtager genvalg 
Søren Mogensen  Modtager genvalg 
Peter Hegelund Fosgerau Modtager genvalg 
Ole Welling Hansen Modtager genvalg 
 
Der var genvalg til alle 

 
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

På valg er: 
Morten Nielsen  Modtager genvalg 
Jan Milling Madsen Modtager genvalg 
 
Begge blev genvalgt 

 
9. Valg af revisor 

På valg er: 
Steen Nørgaard  Modtager genvalg 
 
Genvalgt 
 

 
10. Forslag til vedtægtsændringer. 

Der var ikke indkommet forslag til vedtægtsændringer.  
 
 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 
 
Der var indkommet et forslag fra foreningens formand, Lars Kielsgaard. Forslaget 
omhandlede midlertidig fredning af havørreden i grøn zone. 
 
Forslag om midlertidig fredning af havørreder i grøn sone. 

 
Det er tydeligt at der er problemer med bestanden af havørreder i  Gudenåen 
opstrøms Lilleåen, der har de sidste år været manglende gydning i bækkene hele 
vejen op fra Lilleåen og til spærringen ved Tange værket. 



Det fremgår også tydeligt at fangsten af havørreder på denne strækning er 
faldet markant. Ifølge vores fangststatistik fra over 60 til kun ca, 10 ørreder  de 
sidste 3 år.  Det passer meget godt i forhold til den manglende gydning. 
Randers og Bjerringbroforeningerne har bestemt en fredning, vi skal behandle 
forslaget på generalforsamlingen for at det kan bestemmes. 
 
Lars Kielsgaard motiverede sit forslag med at foreningen ønsker at bakke op om 
forslaget fra Bjerringbroforeningen. Det giver mulighed for at underøge forholdene i 
gydebækkene. Der er også brug for den mediebevågenhed der er i forbindelse med 
forslaget. 
 
Martin Knudsen gav udtryk for tvivl om de aftaler foreningen har indgået med 
kommuner og andre eksterne interessenter er blevet effektueret. Formanden 
orienterede om årsagen til at disse aftaler har ligget brak.  
Bjarne Bach gav udtryk for, at mediebevågenheden og opmærksomhed fra 
kommunerne ved Gudenåen kan medvirke til at få undersøgt årsager og virkning 
med en efterfølgende indsats.  
Otto Pedersen opfordrede til at støtte foreningens forslag. 
Martin Knudsen problematiserede at foreningerne ikke har samme fredningstid. 
Lars Spey udbad sig en helhedsplan for at reetablere bestanden af havørreder fra 
foreningen. Han opfatter initiativer fra bestyrelsen som primært begrænsninger i 
fiskeriet.  
 
Forslaget blev vedtaget og indgår i et revideret regulativ for fiskeriet i sæsonen 
2018 

 
12. Eventuelt 

Der blev forespurgt på regulering af skarv. Bestyrelsen konstaterede, at det kan 
lade sig gøre i samarbejde med foreningens lodsejere og en nedsat gruppe af 
medhjælpere og jægere. 
Peter Fosgerau bød ind som tovholder på skarvregulering. 
Han opfordrede til at gå ind på foreningens facebookgruppe og svare på et indlæg 
han lægger på. 
Der var forespørgsel på de ulovlige garn i fjorden. Der blev aftalt et møde med 
fritidsfiskerne – på grund af mangel på ressourcer bliver mødet først afholdt i dette 
forår. Der er dog stadig ulovligt fiskeri selvom det ulovlige fiskeri er faldende. 

 
 


