Randers Sportsfisker Klub
Generalforsamling – 22. marts 2022
Til stede:
Bestyrelse: Jan Hyllested, Per Hørdum, Carsten Lildahl Hansen, Kåre Bach Kjeldsen
Afbud: Jens Degenkolv, Thomas Schreiber (Suppleant)
0 suppleanter
12 medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jens Hagensen valgt.
Indkaldelse til generalforsamling godkendt.
2. Formandens beretning
Indsat i bunden af referatet.
Udfordring med rengøring i Gjerrild.
Forslag til professionel, lokal rengøring af Gjerrild.

3. Fremlæggelse af regnskabet
Regnskab godkendt af revisorer.
Ingen kommentarer til regnskabet fra de fremmødte medlemmer.
Godkendt

4. Orientering fra diverse udvalg
Ørredfonden og vandpleje v. Lars Hougaard
Elfiskeri Vandpleje –
Brugsgård Møllegård, stort projekt Randers Kommune, måske lidt hjælp fra klubben
Fremlagt forslag om store sten i kanterne i Allingåen. Poul Erik, lodsejer på den anden side, OK.
Kommunen er med på den.
Formål: Mindre pindsvineknop. Forsøg.

Lars Hougaard: Favrskov viser gode intentioner, med gode projekter, bl.a. 5-6 km genslyngning og
andre projekter.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen, og specielt Carsten, har stået for at opdatere klubbens vedtægter til moderne indhold
og sprogbrug.
Godkendt uden bemærkninger.
Niels Jepsen: Forslag om DSF indmeldelse.
Flere indlæg mht. Ferskvandsfiskeriforeningen og DSF og hvad de kan og ikke kan.
Det er en større diskussion, og der er mange input.
Niels trækker forslaget, men han vil komme med det samme forslag til næste år.
Bestyrelsen vil arbejde videre med det, og evt. arrangere foredrag.

Præmieoverrækkelse
Ingen fisk indmeldt. Alle fangster er tilsyneladende indmeldt på Fangstjournalen, og det er ikke
muligt at granske alle indmeldte fisk, for at finde vindere.
Bestyrelsen arbejder på en ny metode til at indmelde fisk til konkurrencen, således at man
fremadrettet skal anmelde en fisk direkte til formanden via mails for at kunne deltage i
konkurrencen om gavekort. Der vil komme mere om sagen på hjemmesiden.
6. Fastsættelse af kontingent
Uændret – Godkendt.
7. Valg til bestyrelsen
På valg til bestyrelsen er flg.:
Per Hørdum – Genvalgt
Kåre Bach Kjeldsen - Genvalgt

Suppleanter:
- Max Thomsen
- Thomas Schreiber

Ørredfonden;
- Poul Jeppesen – Stopper. Der blev ikke valgt en ny repræsentant.
- Per Hørdum

Revisorer:
- Jens Hagensen fortsætter
- Preben Nielsen fortsætter

8. Eventuelt

Formandsberetningen 2022
22.03.2022
Så blev det endeligt tid til en almindelig generalforsamling. Altså hvor vi er fysisk sammen og ikke blot til
stede bag en skærm.
Det har vi godt nok også vente længe på. Ja. Denne generalforsamling er jo endda også udskudt fra januar
måned.
Men nu er vi her, og alt er godt. Eller næsten… Det vil jeg komme nærmere ind på.
Selve formandsberetningen bliver kortere end normalt. Og ja. Der må klappes på forhånd ☺
Vi har nemlig et par punkter på dagsorden. Nye vedtægter og et forslag om optagelse i Danmarks
Sportsfisker Forbund. Det er nok bedre at have tid til disse punkter end at høre mig tale…
Men nok om det.
2021 blev igen året, hvor corunaen igen blandede sig i mange ting og hvert fald ikke gjorde klublivet lettere.
Men noget har bestyrelsen fået for hånden, og noget af det vigtigste har I allerede stiftet bekendtskab med
– nemlig vores forslag til helt nye vedtægter som afløsning for vores gamle love, der jo nok efterhånden bar
præg af de knap 70 år på bagen.
Bestyrelsen håber derfor, at I vil tage godt imod vores forslag. I kan i øvrigt takke Carsten for et stort
arbejde med at udarbejde de nye vedtægter ☺
Et af de øjeblikkelige resultater af de nye vedtægter – forudsat at I altså godkender dem – vil være, at vi
sænker antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5. Så skal vi ikke længere kæmpe en ”kamp” hver gang, vi
skal have valg til bestyrelsen.
Regnskabet vil blive gennemgået senere, men det skal ikke være en hemmelighed, at vi har fået et flot
overskud.
Det afspejler sig allerede på væggen bag mig, da der her hænger et splinternyt 55” TV, som vi forventer kan
bidrage til en mere moderne afvikling af klubaftnerne. Vi kan streame fiskefilm eller se fluebindingsvideoer.
Eller se dagsorden og regnskab på generalforsamlingen.
Vi gennemført også vores aborrekonkurrence. Ikke med fantastiske fangster. Nærmere tværtimod fordi vi
har vist ikke oplevet så dårligt et fiskeri i mands minde. Sølle 855 gram kunne vinderfisken snige sig op på
Forklaringen kan være mange, men et lavtryk der passerede, sidst på natten blev vist udråbt til ”synderen”
af mange af deltagerne.
Til gengæld var deltagerantallet flot. 91 deltagere var med, og dette kombineret med de gode sponsorater
fra dels Lystfisk.dk og stangbygger Finn Sommer gav faktisk klubben et flot overskud på ca. 12.000 kr.
Vandpleje
Årets el-fiskeri gav (som sædvanligt) et fint resultat. 50 hunner og 17 hanner blev opfisket i Allingåen og
transporteret til Skibelund dambrug.
Stor tak til alle der var involveret i det vigtige arbejde.
Vandplejeudvalget har også udarbejdet et forslag til Randers kommune med henblik på udlægning af sten i
Allingåen. Kommunen har taget god imod, og mig bekendt er projektet godt på vej.
Havørreden tilbage til Gudenåen

Der er nu gennemført to undersøgelser (2019 og 2020), der umiddelbart viste, at de udtrækkende
havørredsmolt fint klarer turen gennem fjorden. Resultatet var i hvert fald ca. det samme som to lignende
undersøgelser fra begyndelsen af dette århundrede.
Som opfølgning på disse undersøgelser har projektgruppen taget det næste skidt og iværksat en
undersøgelse af, hvor mange rovdyr der egentligt spiser de små ørreder i de mindre vandløb.
Der er opsat 30 vildkameraer i tilløb til Gudenåen og 8 i tilløb til Randers fjord. RSK står for de sidste 8.
Undersøgelsen har kørt siden 1. oktober 2021, og vi kan allerede nu se, at der er masser af rovdyr. Især
fiskehejre men også odder og mink er fundet mange steder.
Undersøgelsen kører videre til 1. oktober i år, men jeg vil allerede her sige stor tak til alle de frivillige, der
lægger deres tid i projektet.
Åerne
Sidste år nåede vi faktisk også både at få sat en del spange op ved både Gudenåen og Allingåen, og det
lykkedes endda også at få lavet noget bredvedligeholdelse.
Vi kunne godt have ønsker os, at der var blevet lavet mere, men tiden er ikke altid så let at have med at
gøre.
Til gengæld er hytten ved Allingåen ved at være færdig, og her vil jeg gerne takke alle involverede –
herunder i særdeleshed vores lodsejer Poul Erik, der er skylde i, at vi overhoved har en hytte derude.
Gjerrild
Vi nåede sidst på året at få skiftet 4 vinduer i Gjerrild, og vi har flere ting i støbeskeen derude, men vi må
indrømme, at bestyrelsen er ved at løbe tør for kræfter.
Vedtægter
Til gengæld er vi blevet færdige med et forslag til nye vedtægter til erstatning for de gamle love. Her har
bestyrelsen – godt ført an af Carsten gode og store arbejde – endeligt fået lavet noget, vi selv er godt
tilfredse med.
Det håber vi også, at I andre er, men det vil jo vise sig om lidt.
Fangster
Vi har nu kørt godt et år med fangstjournalen, og resultatet er ganske fint.
F.eks. er der indrapporteret 183 havørreder fra Allingåen i 2021.Heraf blev der hjemtaget 87 havørreder og
genudsat 96 ☺
Til gengæld må vi indrømme, at det er svært at finde vores ”præmiefisk” på den måde, da der er en del fisk,
der savner ordentlig dokumentation. Det vil sige manglende billeder.
Der vil derfor ikke blive uddelt præmier for bedste fisk i 2021. Til gengæld blev præmierne for fiskene
fanget 2020 aldrig uddelt, og det vil vi så gøre senere.
For fremadrettet at kunne gøre det bedre vil der gældende fra nu være følgende krav, hvis fisk skal deltage
i klubbens konkurrence om gavekort på 250,-kr.
• Fisken skal anmeldt senest 5 dage efter fangsten på mail til formanden.
• Mailen skal indeholde et foto, der tydeligt viser fiskens størrelse. Endvidere skal vægt og længde
oplyses.
Der vil komme besked på hjemmesiden.
Udfordringer
Lige nu går det fint for klubben. Vi har en god økonomi. Passende mængde medlemmer så der også er plads
ved fiskevandet.
Men men men

Rigtig meget afhænger af, at det er bestyrelsen, der trækker læsset.
Eksempel
Gjerrild bliver ikke vedligeholdt af sig selv. Vi har spurgt efter hjælp i den kommende weekend til rengøring,
plus vi har efterspurgt hjælp til renoveringen. Begge ting uden resultat
Græsset langs åerne stopper ikke med at gro.
Vi mangler altid et par spange.
Og selv om der altid kommer hjælpere, når vi opretter aktiviteter ved åerne, så kræver det altså, at det er
bestyrelsen, der igangsætter.
Bare som eksempel så kunne undertegnede da godt tænke sig, at der blev tid til en fisketur i stedet for at
svare på en offentlig henvendelse eller deltage i diverse udvalgsarbejder
Vi er nu nået dertil, hvor vi må sætte ”tæring efter næring” Ellers slider vi bestyrelsen op.
Derfor kan det godt være, at vi nedsætter hastigheden på enkelte ting
Jeg vil slutte med at sige en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde og endnu en stor
tak til de medlemmer, der har hjulpet klubben i 2021. Det gælder alle – lige fra dem der har hjulpet ved
vandløbsrestaureringen, Ørredfondens arbejde, §7-udvalgets arbejde, kameraprojektet eller udlægningen
af spange.
Jeg vil ønske alle klubbens medlemmer et godt fiskeår 2022.
Og husk. For at have et godt fiskevand, skal der også ydes en indsats, så husk at give en hånd, når klubben
beder om hjælp.
Og med disse ord er det så på tide at slutte formandsberetningen og overlade beretningen til
generalforsamlingen.

Jan Hyllested
Formand RSK

