
 Indkaldelse til den ordinære generalforsamling i 

Langå Sportsfiskerforening 

torsdag den 21. februar 2013 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 Kielsgaard  ---- Modtager genvalg.               Bjarne Bach ---- Modtager genvalg.                       

                     Ole Pilgaard ---- Modtager genvalg. 

 

8.   Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.    
        

 På valg:       Henrik Johansen ---- Modtager genvalg.        Jørgen Nielsen ---- Modtager genvalg 

 

9.   Valg af 1 revisor. 
  

På valg: Otto Pedersen ------ Modtager genvalg 

 

 

10.  Forslag til vedtægtsændringer. 

 
§ 2 Foreningens formål : 

  

stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at genoprette en selvreproducerende bestand af, havørreder i 

 Gudenåsystemet. 

 

Ændres til:  

 

stk. 3 At deltage i avlsarbejdet for at genoprette en selvreproducerende  bestand af, naturlige 

 forekommende fiskearter  i Gudenåsystemet. 

 

 

 

11. Indkomne forslag i øvrigt. 

 
12. Eventuelt. 



 

 

Regulativ 2013 
 

§ 1. Foreningens fiskevand 
 

Stk. 1. De af foreningens medlemmer, der opfylder betingelserne for et gyldigt statsligt fisketegn, har ret til at udøve lystfiskeri overalt i 
de vande, hvor foreningen har erhvervet fiskeret. Fiskevandet er opdelt i følgende zoner og med følgende restriktioner: 

 Rød zone : Forbeholdt medlemmer. 
 Øvrige zoner : For alle medlemmer samt indehavere af dagkort til den aktuelle zone. 

 
Stk. 2. Rød zone er opdelt i 1 delområde i Lilleåen og 1 delområde i Gudenåen: a) højre bred af Lilleåen fra Løjstrup Dambrug og 

nedstrøms til jernbanebroen og b) Peter Møllers Eng. 
 
Stk. 3. Grøn zone er beliggende i Gudenåen og er opdelt i 2 delområder: a) venstre bred af Gudenåen fra Porskær (skilt) og nedstrøms 

over Åbro til skel mod planteskolen og b) højre bred af Gudenåen fra skilt ca. 200 m opstrøm for Åbro og nedstrøms til grøft 
umiddelbart opstrøms den nye jernbanebro. 

 
Stk. 4. Gul zone er opdelt i 3 delområder i den nedre del af Gudenåen: a) venstre bred af Gudenåen fra skel mod Langå Bådelaug og 

nedstrøms til skel til haver ved Amtmand Hoppes Bro, b) venstre bred fra Amtmand Hoppe Bro til skilt overfor Frisenvold 
Laksegård og c) højre bred fra skilt ca. 500 m opstrøms Amtmand Hoppes Bro til ca. 100m nedstrøms brændenælderne. 

 
Stk. 5. Grå zone er opdelt i 2 delområder i Lilleåen og 2 delområder i Gudenåen: a) venstre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i 

Gudenåen og b) højre bred af Lilleåen fra jernbanebro til udløb i Gudenåen, c) højre bred af Gudenåen fra grøft umiddelbart 
opstrøms den nye jernbanebro og ca. 900 m nedstrøms til skilt ved grøft og d) venstre bred af Gudenåen fra den nye jernbanebro 
og nedstrøms til og med Smedens Eng. 

 
Stk. 6. Blå zone (Lilleåen opstrøms Løjstrup dambrug) med 2 delområder: a) venstre bred af Lilleåen fra landevejsbroen ved Laurbjerg 

og nedstrøms til Løjstrup Dambrug og b) højre bred af Lilleåen mellem skilte nedstrøms landevejsbroen og opstrøms Løjstrup 
Dambrug. 

 
§ 2. Fredning - mindstemål 
 
Stk. 1. Fra den 1. november til den 28/29. februar (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Gudenåen. 
 
Stk. 2. Fra den 1. november til den 31. marts (begge dage inkl.) er fiskeri forbudt i foreningens fiskevande i Lilleåen. 
 
Stk. 3. Mindstemålet for bækørreder er 40 cm. 
 
Stk. 4. Nedfaldsfisk er fredet i foreningens fiskevand og skal derfor straks genudsættes. 

 
Stk. 5 Herudover skal lovgivningens bestemmelser omkring mindstemål og fredning af de enkelte arter 
 naturligvis overholdes. 
 
§ 3. Øvrige forhold 
 
Stk. 1. Hunde og jagtgeværer må ikke medføres ved fiskeri. 
 
Stk. 2. Al dørgning (træk efter båd) i foreningens fiskevand er forbudt. Fiskeri fra båd må kun foregå på foreningens fiskevand. 
 
stk. 3. Fra solopgang til solnedgang må hver lystfisker benytte 1 stang. Fra solnedgang til solopgang er der ingen begrænsninger. 
 
Stk. 4. Fiskeri med pirke og lignende genstande, der kan benyttes til rykfiskeri, er forbudt. 
 
Stk. 5. Fiskeri med rogn er forbudt. 
 
Stk. 6. Fiskeri med garn, ruser og lignende faste eller drivende redskaber er forbudt. 
 
Stk. 7. Der må højst samlet hjemtages 3 fedtfinnefisk (havørred, bækørred, laks og stalling) pr. fisker pr. 24 timer, idet regnbueørreder er 

undtaget. 
 
Stk. 8. Fiskekortet (medlems- eller dagkort) er strengt personligt. 
 
Stk. 9. Fiskekortet, det statslige fisketegn samt personlig legitimation skal medbringes under udøvelse af fiskeriet og skal forevises på 

forlangende overfor enhver, der måtte legitimere sig med forevisning af lodsejerkort eller kontrolskilt.  Alle uanset alder skal 
være i besiddelse af gyldigt dagkort, eller medlemskort. Medlemmer kan dog medtage egne børn eller børnebørn, op til 12år. 

 
Stk. 10. Enhver henkastning af affald, liner og kroge er forbudt. 
 
Stk. 11. Enhver vadning i op- eller nedstrøms retning i området mellem sivkant mod frit vand og den egentlige åbrink er forbudt. 
 
Stk. 12. For 2013 udstedes dagkort efter bestyrelsens retningslinjer i tidsrummet 30. marts – 31. oktober. 
 




