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Randers Sportsfisker Klub afholder generalforsamling
tirsdag d.25. januar 2022 i klublokalet kl.19:00
På grund af coronasituationen er det vigtigt at holde sig orienteret på klubbens facebook eller hjemmeside, hvorvidt generalforsamlingen afholdes
eller udskydes.
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*Pkt. 5 Indkomne forslag
Bestyrelsen fremlægger til godkendelse et helt nyt sæt vedtægter til afløsning af
de gamle love. Se bilag 1
Niels Jepsen har stillet følgende forslag:
RSK skal indmelde sig i Danmarks Sportsfisker Forbund.
Baggrund: Det er uforståeligt for mig at vores forening har valgt at stå udenfor
samarbejdet om at beskytte vore vande, det er nu mere aktuelt end nogensinde.
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Forsinket glædelig jul og godt nytår!

Vildtkameraer ved vores vandløb
RSK deltager i lighed
med de andre foreninger
i projektet ”Havørreden
tilbage til Gudenåen.
Som en del af dette arbejde er der nu opsat 30
vildkameraer langs tilløbene til Gudenåen.
RSK har endvidere ansvaret for 8 kameraer,
der er opsat langs tilløb
til Randers fjord.

Forløbet kører i et helt
år og vil levere værdifuld
data om de rovdyr, der
lever langs vores vandløb.

og vi har allerede nu set
odder og mink men først
og fremmest har vi set
masser af fiskehejrer.
Og så har der da også
været besøg af andre dyr

Forsøget har nu kørt
stort set siden ca. 1.10. ,

Fangstjournalen
Fangstjournalens APP
Hent APP til din telefon:

Nu har vi næsten kørt med fangstjournalen i en hel sæson, og det har så givet
os nogle erfaringer, som vi skal bygge videre på.
Først og fremmest skal man huske at skrive, hvor fisken er fanget og ikke bare
skrive ved hytten…
Man har 5 dage til at registre sin fangst.
Hvis man vil deltage i konkurrencen om gavekort, skal der være vedhæftet et
billede på fangstrapporten.

Kør altid med nyeste version med seneste
rettelser og forbedringer!

Download evt. appen:
Fangstjournalen fra DTU Aqua

Ingen ændring i fredningen af vores
vandløb
På trods af havørredens og laks forlængede fredning fastholdes fredningen af
vore vandløb.
Allingåen er fredet fra d.16. NOV
til 1. MAR
Gudenåen er fredet fra 16. NOV til
16. JAN
Der må naturligvis ikke fiskes efter laks
før d.01. marts.. Havørreden er fortsat
totalfredet på vores stykke i Gudenåen.

Forårsrengøring i Gjerrild
Som sædvanligt starter vi sæsonen
i Gjerrild med en forårsrengøring.
I år finder denne sted
søndag d. 27. Marts, hvor vi mødes
i huset kl.09:00.
Klubben giver naturligvis morgenmad og kaffe, og der vil også være
lidt til middagspausen.

Tilmelding til Jens D. på
22889036 eller degenkolv@it.dk

Visioner for Gjerrild
Klubbens hus i Gjerrild har efterhånden mange år på
bagen, og det har sat sine tydelige spor.
Gennem årerne er der blevet lagt mange timer i vedligeholdelsen derude og naturligvis pænt mange penge
tillige.
Med en placering på 50 meter fra havet slides alting
med en voldsom hast.
Bestyrelsen har derfor det seneste år nøje overvejet,
hvilke visioner vi har for Gjerrild.
Og til sidste stod valget faktisk mellem beholde det
gamle hus eller rive ned og lave noget andet på stedet.
Det valg var nu hurtigt overstået. Da Jens D. fra bestyrelsen første begyndte at undersøge priserne for
nedbrydning, viste det sig meget hurtigt, at man ikke
en gang kunne få en pris for dette.
Så derfor har vi det gamle hus og dermed de fortsatte

udfordringer med vedligeholdelsen.
Vi har dog bestemt, at som start dropper det
midterste køkken og slår arealet sammen med
lejligheden.
Vi har også planer om at renovering af toilet
og bad i fællesafdelingen.
Alt dette kræver arbejdskraft, så jeg vil benytte lejligheden til at høre, om der var nogle
frivillige i klubben, der ville bidrage med dette.
Vi mangler især en elektriker til primært lidt
rådgivning
Ellers er vi i første omgang bare ude efter at få
en bruttoliste med hjælpere.
Så skal vi nok vende tilbage med noget mere
konkret, når vi er kommet længere med planlægningen.
Kontakt Jens D. hvis I vil give hånd med derude.

Kedeligt nyt fra Dansk center for vildlaks
Det er desværre ikke gode nyheder, der kommer fra dansks center for vildlaks( DCV) i disse
dage.
DCV kan imødese et underskud på knap 1,8
Mill. kr. for 2022.
Den danske handlingsplan for laks er baseret på
udsætning af laks produceret af DCV.
Det betyder altså, at det ikke kun drejer sig om
evt. manglende laks til udsætning i Gudenåsystemet. Nej. Det gælder alle lakseførende vandløb i
Danmark, hvor der udsættes laks.
Så potentielt kan dette underskud betyde enden
for det danske laksefiskeri, fordi der er naturligvis ingen firma, der kan håndtere underskud i
millionklassen år efter år.
Hvorfor er det så gået så galt?
Det er ret enkelt. Der har efterhånden i mange
år været et misforhold mellem prisen på en produceret laksesmolt og så den pris, som fisketegnsmidlerne ville betale.
Det koster i dagens penge 10,27 kr. at producere en laksesmolt, men man får kun 6,49 kr. for
den.
Så skal det jo gå galt.
Alt dette er egentlig ikke ”breaking news”. Sådan
har det været i adskillige år, men i de andre år
har DCV kunnet tjene penge på andre aktiviteter.

Der har bl.a. været et millionoverskud ved at producere aborrer til konsum i Schweitz.
Endvidere har man også kunnet tjene penge på
rådgivning i forbindelse med vandløbsrestaurering
og lign.
Betyder det så, at vi lystfiskere skal betale mere
for laksefiskeriet.
På sigt måske ja men i første omgang har DCV
møde med de rette instanser, hvor de vil forsøge
at få øget bidraget.
Man skal nemlig huske på, at det er 30 års arbejde
med den danske vildlaks, der er i farezonen.
Og den danske vildlaks er noget nær den eneste
laksestamme i Europa, der har været i fremgang de
sidste mange år.
Så mon ikke fornuften sejrer, og DCV får betaling
for de faktiske udgifter, så vi kan bibeholde lakseudsætningerne i Danmark.
Det er i hvert fald urealistisk at tro, at foreningerne kan bære ret meget af underskuddet.
I forvejen betaler Langå men især Bjerringbroforeningen rigtig mange penge for at bevare laksefiskeriet i Gudenåen.

RANDERS SPORTSFISKER KLUB
FIRMANAVN

Et par kommentarer til forslaget om nye vedtægter i klubben.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen fremlægge et forslag til ændring af klubbens efterhånden gamle love til nogle nye og moderne vedtægter.
Alene det at man har love, siger vist lidt om alderen på dem.
Love er jo noget, som Folketinget har vedtaget………
Nok om det´. Bestyrelsen har faktisk arbejdet på en fornyelse gennem flere år,
men corona satte en effektiv stopper for dette sidste år.
Nu er vi til gengæld kommet i mål med et forslag til nye vedtægter, som vi håber, at medlemmerne vil tage godt imod.
Vi nævner lige et par af de ting, som vi ønsker at ændre.

Klublokale:
Høvejen 17 8940 Randers SV
Klubhuset i Gjerrild
Ræbækvej 4 8500 Grenaa
Formand
Jan Hyllested M 30731246

•

Tidspunktet for generalforsamlingen skubbes fra januar til marts måned. Det
vil bl.a. give mere tid til at færdiggøre regnskabet og i det hele taget gøre det
lettere for bestyrelsen.

•

Vi går fra 7 til 5 bestyrelsesmedlemmer. For det første er det altid en kamp
at finde 7 medlemmer til bestyrelsen, og for det andet bør det ikke være
nødvendigt med 7 bestyrelsesmedlemmer i en klub med vores beskedne
størrelse . Til gengæld inddrager vi nu vores suppleanter i langt højere grad
end tidligere i bestyrelsens arbejde.

formand@randerssportsfiskerklub.dk

Kasserer
Kare Bach Kjeldsen M 31328469
kasserer@randerssportsfiskerklub.dk

Forslaget til de nye vedtægter er vedhæftet mailen, som udsendte dette nyhedsbrev

Besøg vores websted!
example.com

”Big bird is watching you”

