
Referat generalforsamling 2019  

1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning herunder udvalgsberetninger 3. Regnskab 
og status 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserter 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
(Gert afgår efter tur,. Rasmus genopstiller ikke) 7. Valg af 2 suppleanter 8. Valg af 2 
revisorer 9. Valg af 1 revisorsuppleant 10. E.v.t.  

Velkomst ved Jens Andersen  

Ad 1: Tom Thomsen valgt som dirigent.  

Ad 2: Beretninger. Der informeres om renovation af Dybetsgade. Årets gydeoptælling gennemgås.  

Renovering/oprensning af Ryå gennemgås. Regulativet tilsiger at åen skal oprenses ved overskridelse af 
regulativ. Dette er grunden til at vi ikke er gået ind i sagen omkring oprensningen sammen med DN. DN har 
taget sagen op med politiet og Miljøstyrelsen samt ombudsmanden. BLF har hjulpet kommunen med opfiskning 
af skaller i Klokkerholm mølles som en del af biomanipulation. Opsynsmændende har været ude på 93 
kontrolture, ingen fundet uden fisketegn. Udfordring ved Kraghedesøen og udenlandske fiskere. Dette bliver 
adresseret. Gennemgang af møde med ministeren omkring sælproblematikken i åerne. Diskussion om 
kloakseparering og at BLF efter sigende skulle være enig med kommunen om at rensning ikke er nødvendig. 
Det har BLF aldrig ytret sig om. Diskussion om hvor meget BLF bør involvere sig i sager om oprensning af Ryå. 
Der er uenighed om hvorvidt bestyrelsen kunne have gjort mere, og bør gøre mere i fremtiden for at undgå 
lignende sager. Materialeudvalg. Intet yderligere at tilføje. Juniorerudvalg. Der er tale om måske at nedlægge 
juniorafdelingen såfremt der ikke sker medlemsfremgang. Der fremlægges et forslag om en form for 
mentorordning. Vandplejeudvalg: Der er kommet ca. 20 l rogn af årets elfiskeri. Tur og arrangement: Der er 
fluebindingsdag 9 februar. Lodsejer og hjemmeside: Derforsøges at få sponsoraftaler med dertilhærenede 
reklame på hjemmesiden . Der arbejdes på mere fiskevand i Lindholm å og Ryå.  

Ad 3: Regnskab vedtaget og budget for 2019 gennemgået. Der spørges til fond-støtte til blandt andet  

Dybetsgade.  

Ad 4: Forslaget til lovændringer bliver godkendt af generalforsamlingen.  

Generalforsamlingen opfordrer bestyrelsen til at nedsætte juniorkontingentet til 100 kr/år og 
familiekontingent til 1000 kr/år. Bestyrelsen følger forslaget og nedsætter kontingentet gældende indtil 
juniorernes status/situation eventuelt ændres.  

Ad 5: Lars Jacobsen genvalgt  

Ad 6: Gert Kristensen genvalgt, Rasmus Hougesen afgår og Bent Andersen vælges ind  



Ad 7: Lars Bistrup og Keld Brander vælges som suppleanter til bestyrelsen  

Ad 8: Preben Frederiksen og Søren Nielsen vælges som revisorer  

Ad 9: Ebbe Dissing vælges som revisorsuppleant  

Ad 10: Der efterspørges flere spang ved åen. Bent Andersen beder om at informere ham direkte om hvor de  

mangler hvorefter det vil blive ordnet. Der diskuteres spang konstruktion. Bestyrelsen diskuterer med 
generalforsamlingen om de pensionister der gerne vil komme i klubben om tirsdagen, men finder at 
kontigentet er for dyrt. De kan købe adgang til klubben for 200kr. om året til den ugentlige “tirsdagsklub”. De 
er ikke længere medlemmer af foreningen, og kan derfor ikke benytte foreningens øvrige faciliteter. De 
2000kr. som foreningen hidtil har givet til tirsdagsklubber, falder nu bort. Dette gælder også for ikke tidligere 
medlemmer.  


