
Randers Sportsfisker Klub 
 

Generalforsamling – 28. marts 2023 
 

Til stede: 
Bestyrelse:  Jan Hyllested 

Jens Degenkolv 
Per Hørdum 
Carsten Lildahl Hansen 
Kåre Bach Kjeldsen 
Max Thomsen (Suppleant) 

 
Afbud:  Thomas Schreiber (Suppleant),  
 
Medlemmer: 16 
 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent  
Jens Hagensen valgt. 
 
Indkaldelse til generalforsamling godkendt. 
 
2. Formandens beretning  
Indsat i bunden af referatet. 
 
 
3. Fremlæggelse af regnskabet  
Regnskab godkendt af revisor. 
 
Godkendt 
 
4. Orientering fra diverse udvalg 
 
Lars Hougaard: 
Hedeselskabet har klippet voldsomt i Allingåen, resulterende i mange døde fisk. 
Nye folk på arbejdet betyder tilsyneladende at metoden for klipningen som tidligere er anvendt, 
ikke er fulgt. 
Norddjurs kommune er kontaktet, og de har lovet at se på problemet. 
 
  



 
5. Indkomne forslag.  
Lars Hougaard: På baggrund af sidste års generalforsamling, vil jeg hermed stille forslag til den kommende 
generalforsamling, om at RSK søger optagelse i Danmarks sportsfiskerforbund.   
 
Afstemning: 
For: 17 
Imod: 2 
Hverken for eller imod: 3 

Præmieoverrækkelse 
Der er kun blevet indrapporteret 2 fisk konkurrencen: 
Anders Christensen:  Laks 9,0 
Jan Hyllested:  Havørred 6,37 kg 
 
 
6. Fastsættelse af kontingent 
Uændret – Godkendt. 
 
 
7. Valg til bestyrelsen mm 
 
På valg til bestyrelsen 
Jan Hyllested   Genopstiller og genvalgt 
Carsten L. Hansen  Genopstiller og genvalgt 
Jens Degenkolv       Genopstiller ikke 
 
Nyt bestyrelsesmedlem: Leif Arent Christiansen 
 
Suppleanter 
Max Thomsen 
Thomas Schreiber  

 
Valg til Ørredfonden  
Per Hørdum     Genopstiller 
Finn Sommer Jensen Genopstiller ikke 
Nyt medlem af Ørredfonden: Kent Jensen 
 
Revisor: 
Jens Hagensen 

 
8. Eventuelt 
Leif Arent Christiansen: 
Gjerrild huset forfalder, hvis der ikke gøres mere end i dag. 
Har lavet en arbejdsliste som fokuserer på klimaskærmen, i første omgang. 
Leif og Per vil gerne være primus motor for projektet. 
 



Formandsberetningen 2023  
 

28.03.2023 
 

Så gik der endnu et år. 

Et år som de fleste nok ikke husker for fiskeriet – Nej. Det var vist nærmere virkningen af en lille 

”specialoperation” i Ukraine, vi alle husker. 

Lige pludseligt var det ikke så væsentlig at købe den nye fluestang til mange tusinde kroner. Pengene var 

nødvendige til den daglige el og varme i stedet for.  

Energipriserne er gudskelov faldet til næsten normalt niveau igen – i hvert fald indtil videre, men turen i 

dagligvarebutikkerne er blevet historisk dyr. 

Det er måske det, der er årsagen til, at flere af bestyrelsens projekter ikke blev gennemført. 

Folk havde andet at tænke på.  

Men noget nåede vi da. 

Åerne 

I 2022 fik vi lavet et par spange ved Allingåen.  

Der mangler fortsat et par stykker, men man kan da komme frem. 

Ved Gudenåen skal vi også have udskiftet et par spange. Igen så kan de gamle bruges, men der er plads til 

forbedringer…. 

Græsset og brændenælderne langs åerne stopper ikke med at gro, så i år har vi søgt fondsmidler, så vi kan 

indkøbe en batteridreven buskrydder, der er markant lettere end en benzin, og hermed mere skånsom mod 

brugerne. Det er derfor vores håb, at vi kan få bredvedligeholdelsen sat bedre i system i år. 

Vi vil senere få fastsat nogle datoer, hvor folk kan melde sig til for at hjælpe ved åerne. 

Gjerrild 

Gjerrild er et godt eksempel på ting, hvor vi aldrig fik gennemført det planlagte. Vi bad jo bl.a. om hjælp fra 

folk med lidt håndværksmæssig baggrund – dog uden held….. 

Det kommer vi nok til at gøre igen, da Gjerrild har vist sig at blive den største investering, jeg har været 

med, siden jeg startede i bestyrelsen i 1988. 

Vi har jo i alle årene delt et privat vandværk med naboen, men nu er tiden kommet til at blive koblet på det 

lokale vandværk. Det er en proces, der startede i 2022 og er fortsat her i 2023. 

Bottom line er, at vi skal bruge godt 100.000 kr. for at få vandet ind i huset. 

Randers kommune giver et pænt tilskud, og vi har også fået en fordelagtig aftale med naboen, så vores 

betaling kan spredes ud over 5 år. 

Vandpleje 

Årets el-fiskeri gav et brugbart resultat. 33 hunner og 14 hanner blev opfisket i Allingåen og transporteret til 

Skibelund dambrug. 

Stor tak til alle der var involveret i det vigtige arbejde. 

Desværre er et par andre projekter, som vi var blevet stillet i udsigt ved Allingåen indtil videre ikke blevet til 

noget. 

Om det skyldes, at kontaktpersonen i Randers kommune har skiftet job vides ikke, men Lars Hougaard 

arbejder videre med sagen. 

I øvrigt kan Lars også godt bruge lidt ”frisk blod” til vandplejen, så man skal ikke holde sig tilbage for at 

hjælpe. 



Og måske lurer der nye problemer mht forurening fra Nordic Waste i Ølst. Noget tyder på, at åen har 

modtaget vaskevand med forhøjet indhold af kobber. Er det et problem? Det vides ikke for nuværende, 

men potentielt kan det være et stort problem. 

Havørreden tilbage til Gudenåen 

Projektet nærmer sig nu sin afslutning. 

Der har lige været første briefing af kamera-delen for alle de frivillige, der havde brugt deres tid på at passe 

kameraerne. 

Den viser en stor del oddere og endnu flere fiskehejre, der spiser en del fisk i de små vandløb. Faktisk nu så 

mange, at det er meget svært for de små ørreder at overleve længe nok i vandløbet til at kunne trække ud 

som smolt efter typisk to år i vandløbet. 

Vi kan næppe ændre på mængden af fiskehejre og i særdeleshed på oddere, så eneste løsning bliver nok 

målrettet arbejde på at skabe flere skjul i vandløbene. ROD er forkortelsen for det. 

 

Men 2022 var heller ikke bare året, hvor alting blev meget dyrere. 

Det var også året, hvor årtiers nedtur for vandmiljøet yderligere fortsatte sit snart lodrette fald. 

Dette afspejlede sig desværre også i fangsterne. 

Fiskeriet: 

Aborrekonkurrencen: 

Der var 65 deltagere. Der blev fanget 3 fisk over 1300 gram. Største fisk 1726 g. Men kun fisk indvejet til 8 

præmier. 

Noget tyder altså på en mindre bestand af aborrer. Noget som skarven jo mistænkes kraftigt for at være 

medvirkende til… 

Gudenåkonkurrencen: 

Der var 157 deltagere. Der blev fanget 7 laks med den største på 5,45 kg. Der blev fanget 12 havørreder 

med den største på 4,62 kg. 

Deltagerantallet er fortsat faldende. Sidste år skiftede vi plads fra Langå til Bamsebo camping ved Ulstrup. 

Det kan måske forklare faldet. 

Fangster i Allingåen og Gudenåen 

Fangsterne i 2022 vil ikke gå over i historien. Der er indrapporteret 107(183 i 2022) havørreder fra Allingåen 

i 2022. Heraf blev der hjemtaget 51 havørreder og genudsat 56 ☺ Største registrerede havørred blev på 

6,37 kg. 

Gudenåen producerede en enkelt laks på premieredagen 1. marts på 9 kg. 

På trods af sidste års opfordring til at indsende fangstrapporter for at kunne få ”præmie” for største fisk, er 

der faktisk kun kommet to. 

Nemlig laksen på de 9 kg fanget af Anders Christensen. 

Havørreden på de 6,37 kg blev fanget af et eller andet fiskefjols ved navn ”Jan” 

Det udløser et gavekort til begge på 250,-kr. til Lystfisk.dk. 

Men sidste års fangster i konkurrencer og i vores egne vande tegner desværre et tydeligt billede. 

Hvorhen vi end vender os, kigger vi på fiskebestande, der får det dårligere og dårligere. 

Og nej. At der til gengæld er kommet flere fjæsinger, er ikke et sundhedstegn. Vel mere et udtryk for at 

torsken ikke længere kan holde bestanden nede. 

Årsagerne til vandmiljøets deroute er givetvis mangfoldige, men der er ingen tvivl om, at havmiljøet fortsat 

får tilført alt for meget kvælstof. 



 

Vi er derfor kommet til det punkt, hvor vi er tvunget til at indføre begrænsninger på mængden af de 

havørreder, vi tager med hjem fra åen. 

Derfor har bestyrelsen besluttet følgende: 

Fra i år må der højst hjemtages to laksefisk pr. dag fra RSK’s fiskevande. 

Til orientering er det en ændring fra 3 til 2 fisk. 

Det henstilles desuden, at man overvejer hvor mange fisk, man behøver at hjemtage. 

 

Herudover indføres der stop for hjemtagning af havørred-hunner fra 1. oktober og sæsonen ud. 

Jeg har talt med Bjarke Dehli fra DTU Aqua, og han bekræfter, at enhver hunfisk der kommer op og gyder, 

vil betyde en merproduktion af smolt fra Allingå-systemet.                Det er således ikke bare symbolpolitik, 

men rent faktisk et spørgsmål om ”rettidig omhu” som et stort dansk rederi er blevet berømt på at bruge 

 

Endnu en gang har vi et forslag om optagelse i Danmarks Sportsfisker Forbund under indkomne forslag.  

Det havde vi også sidste år, hvor aftalen jo blev, at vi skulle sørge for, at folk fik orientering om DSF, og hvad 

de kunne gøre for os. 

Denne orientering blev afholdt for 14 dage siden (d.14.3.2023) hos Lystfisk.dk, hvor klubbens medlemmer 

kunne spørge forbundets direktør samt biolog. 

Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

Men når det nu hedder en formandsberetning, vil jeg da udtrykke min egen mening. 

Jeg mener, at nu er tiden inde. Med alle de udfordringer som vi lystfiskere står over for, er vi nødt at løfte i 

fælles flok, så derfor støtter jeg en optagelse i forbundet. 

Jeg kan også konstatere, at både under projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen” og rådgivning ifm. 

fiskepleje, har forbundet været en god samarbejdspartner. 

Udfordringer 

Lige som sidste år går det fint for klubben. Vi har en god økonomi. Passende mængde medlemmer så der 

også er plads ved fiskevandet. 

Vel vidende at optagelsen i forbundet nok koster nogle medlemmer, samt vandet i Gjerrild koster mange 

penge så ser jeg stadigvæk forholdsvis lyst på fremtiden. 

Men…. Som sidste år er der rigtig meget, der afhænger af, at det er bestyrelsen, der trækker læsset. 

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 

Alt dette er faktisk genbrug fra sidste formandsberetning, så det er desværre stadigvæk aktuelt. 

Jeg ved godt, at man selv sagde ja til bestyrelsesarbejdet tilbage i 1988, men derfor gjorde det jo ikke 

noget, at det nogen gange ikke medførte så stort et tidsforbrug. 

 

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 2022. 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 2023. 
 
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 
 

 


