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Beretning 2008 
  
3 af vores medlemmer er desværre afgået ved døden 2007 
  
Villi Stensgaard Christensen 
Bjerregrav 
  
Jørn Jørgensen 
Randers 
  
Æresmedlem 
Frank Arn.  Fra Århus, var et af vores ældste medlemmer og som nok kun huskes af få. Han var 
altid med når der skulle laves et stykke arbejde, en af pionererne i elfiskeriet. Han huskes nok speciel 
for sin fremvisning af smalfilm  til klubaftener. 
  
Æret 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 holdt møder den 
første tirsdag i måneden. Bestyrelsen har hele året suppleret med de 2 bestyrelses suppleanter. Der 
har været en god mødedisciplin. 
  
Vi er nu blevet fuldgyldig medlemmer af Danmarks  sportsfiskerforbund. Jeg syntes det har været 
positivt. Selvom det er en stor organisation, har det været let  når vi har skullet bruge dem, hvilket 
har været tilfældet  nogle gange. Eks. Væth enge  og slip Gudenåen fri kampagnen. 
  
Endnu en gang skal jeg sige noget om rød sone. Det er ikke lykkedes os at få etableret adgang på 
anden måde end ned  under jernbanebroen. Vi har i bestyrelsen haft problematikken oppe at vende 
på næsten alle møder for at få en klar fornemmelse af hvordan tingene fungerede. Det viser sig at der 
faktisk ikke har været problemer, samlingsstedet er blevet bord og bænksættet ved jernbanebroen, og 
fiskeriet i hele lilleåen er måske blevet fordelt bedre. 
  
De nye kommuner har nu eksisteret i et år. Jeg syntes vi har været på forkant i forhold til at få et godt 
samarbejde med dem.  En stor del af vores fiskevand ligger nu i Faurskov kommune, jeg har flere 
gange haft en positiv kontakt til miljø afdelingen, og Hadsten sportsfiskeriforening er repræsenteret i 
deres grønne råd og skal nok repræsentere vores interesser. I Randers  kommune har jeg deltaget i en 
gruppe om turistudvikling., som er en af de grupper der ligger til grund for --------- 
Vi har et tæt samarbejde med teknik og miljø, og er enige med dem om at vi skal lave et grønt 
partnerskab. 
En vigtig del af samarbejdet vil også blive at gøre fiskeriet mere tilgængeligt fra  Jernbanesvinget og 
ned til laksegården. Flere pladser  broer vejledninger. Så fiskerne kan finde pladserne. 
  
Året 2007 var også året hvor  Væth enge rent fysisk blev etableret. Det gav mange af os et chok, da 
det viste sig at måden det skulle foregå på , var at store maskiner fjernede alt bevoksning helt ned til 
vandkanten. Det lignede simpelthen noget der var løgn. Det var faktisk beskrevet i projektet at det 
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var det der skulle ske, men ingen havde nok forestillet sig at de ville gå helt uden for diget og fjerne 
træer og buskskat hvor odderen bor. 
Martin vores suppleant fik skabt en god debat i pressen, og jeg tror at  de vil farer mere lempelig 
frem når de går i gang de andre steder. 
Jeg blev flere gange kontaktet af folk, også en del uden for vores forening. Som ville have at vi 
gjorde noget ved det. Vi har jo flere gange markeret os som medlem af følgegruppen, og det ville 
ikke have været hensigtmæssigt at vi lagde os ud med  dem der står for projektet. 
I bund og grund handler det om en fugl, pungmejsen, som nogle gerne vil have etablere sig  derude, 
og så er der ikke plads til træer  hvor der kan sidde en rovfugl og udse sig et måltid. Og så er der Åge 
V Jensens fond som har en utrolig stor magt. 
Laust Jensen 
Lars Spey Christensen vil komme mere ind på projektet. 
  
Fiskeriet. 
  
Sæsonen startede med  at det blev højsommer allerede i midten af april, temperaturen var endnu ikke 
faldet  i vandmiljøet efter den sidste varme sommer og milde vinter , så det lignede noget der kunne 
ende med en katastrofe. Heldigvis vendte vejret og sommeren udeblev , så det helt store iltsvind 
udeblev. På grund af den meget nedbør kom fiskeriete rimeligt godt i gang, og fortsatte stabilt resten 
af sæsonen. På grund af den høje vandstand har fiskene bevæget sig hurtigt forbi stryget i lilleåen og 
der har været et godt fiskeri i blå sone.  Generelt har der været et godt og stabilt fiskerei, med gode 
fangster af både  havørred og Laks. 
  
Lodsejerne 
  
En af de sidste dage i September fik jeg ikke mindre end 3 anbefalede breve fra Bo Hansen fra 
Østergård. Det var opsigelse af kontrakterne på fiskeret. Han skrev at kontrakterne eventuelt kunne 
genforhandles. Lige før midnat 31-9 fik vi en e.mail fra  hans Jørgen Broge  fra Løjstrup. At han 
opsagde sine kontrakter med henblik på genforhandling. Vi har nu været igennem en forhandling der 
er endt med at de to lodsejere syntes de har nogle gode kotrakter, men er bange for at de ikke følger 
pristallet. Vi har lavet en hensigtserklæring hvor vi vil tilgodese det. Det er selvfølgelig ikke 
mulighed for at tage hensyn til udsvinget i fiskeriet. Ellers har der hele året været et godt samarbejde 
med lodsejerne. 
  
Vandløbene. 
  
Vi har også i år været forskånet for udslip i vore vandløb. Ligesom at samarbejdet om grødeskæring i 
lilleåen har fungeret godt. 
  
  
Andre emner 
  
Vi har flere år været på udkik efter at få nogle andre klublokaler. Der er ikke kommet afklaring på  
B&H i  skovlyst. Vi er involveret i  rådhuset men der er ingen afklaring. 
  
Optimisten og Web. 
  
der er udsendt 3 numre af optimisten. Jeg syntes det er 3 gode blade det blev til. Det er et flot arbejde 
der gøres i bladudvalget. 
  
Vi har fået en rigtig god hjemmeside op at stå. Webmaster Ole Welling har gjort et stort arbejde. Det 
der mangler nu er at vi bliver bedre til at give  Ole materiale at arbejde med. Vi oplever at der kun 
går et øleblik fra han får noget til siden til det ligger der. 
  
Eksterne udvalg 
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Gudenåsammenslutningen 
  
Vi har været aktive i kampagnen slip Gudenåen fri.  Sammen med  FFF- Sportsfiskerforbundet- 
Dansk laksefond. Det har givet en god debat op til afgørelsen om Tangeværkets fremtid. Men det har 
været utrolig skuffende at det kun lykkedes at få ca 10000 til at skrive under. Gudenå 
sammenslutningen vil fortsætte med at eksistere selvom der er givet 6 års forlægelse. Der skal laves 
høringssvar til vandplanerne, og vi skal være hurtige til at træde i karakter når det er nødvendigt. 
  
Ferskvandsfiskeriforeningen for danmark. 
  
Foeeningen vil prøve at profilere sig mere omkring nog enkelte problematikker. Eks vil vi  få skabt 
noget opmærksomhed omkring overløb fra rensningsanlæg. 
  
Gudenåens ørredfond 
  
Konkurrence indvejningen har i år været afholdt  på Langå stadion, det var et rigtig godt 
arrangement, hvor mange ydede en stor arbejdsindsats. Indvejningen skal også i år foregå  på 
stadion. 
  
Jeg vil til slut sige 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, men jeg håber den giver grundlag for 
spørgsmål og diskussion. 
  
Hermed overgiver jeg ordet til generalforsamlingen. 
  
  
Lars Kielsgaard. 
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