
Formandsberetning 2020 

 

Året 2020 har været et år præget af nedlukninger, afstandskrav, sprit og aflysninger. Covid har 

derfor også præget arbejdet i BLF og her kan nævnes i flæng, aflysning af majturen, klubaftener, 

fælles fisketure og til dels bestyrelsesmøder. Det har derfor været de sociale medier der har båret 

sammenhængskraften i foreningens sociale liv. Der skal derfor lyde en tak og samtidig en 

opfordring til at der kommenteres på både hjemmeside og Facebook med gode historier og 

positive opslag fra medlemmer. Det er skønt at se at mange nye medlemmer er aktive og deler 

oplevelser og fangster med hele medlemsflokken. 

Der har i årets løb været en del dialog med Brønderslevkommune via det grønne råd og 

Limfjordsgruppen. Brønderslev kommune har været i gang med at efterleve regulativet i Nr Å med 

en oprensning til følge. Der er i den forbindelse besluttet at der skal reetableres gydebanker de 

berørte strækninger og lovet en fysisk besigtigelse når covid tillader det. Der er lavet et stort 

arbejde omkring tilløb til Limfjorden og her er der et prospekt som forventes at kunne lægges på 

hjemmesiden. Dette arbejde har været repræsenteret fra BLF med Jens Andersen, Samuel Sonne 

og Per Sonnesen. Der er i det pågældende arbejde afsat en stor sum penge til forbedringeer af 

vandløb med tilløb til fjorden. 

Foreningen har på trods af covid udfordringerne oplevet en medlemsfremgang både på 

medlemmer og dagkort. Åen har været et af de steder hvor afstand og hjemsendelse er gået hånd 

i hånd, så på det punkt har åen været et kærkomment sted væk fra alle problemerne. Vi har 

ligeledes set en stigning af dagkort til Kraghedesøen. I den forbindelse har der været en dialog 

med de medefiskere der har brugt Kraghedesøen med mål om at fange karper eller store 

rudskaller og suder. Dette affødte aftaler om antal stænger og forfodring, se tidligere opslag. Søen 

har gennem årene vist en tendens til at der kun er gedder op til midt i 60`erne. Denne udvikling er 

lidt uforklarlig men bestyrelsen har et håndtag som hedder totalt hjemtagningsforbud, som vil 

kunne komme på tale. Søen er samtidig det sted hvor vores samfundssind kommer på størst 

prøve. Der bliver jævnligt lavet hærværk på shelter og det er uforståeligt at nogle er så 

fuldstændig ligeglade med andres værdier. Værdier der er skabt for at alle kan få en god oplevelse. 

Fangsterne i åen har været gode i år men er mest annonceret på jungletrommerne. Fangst 

indberetningerne har været meget begrænsede og skyldes måske at vores gamle meldesystem 

fungerede mere brugervenligt. Så det skal vi blive bedre til for næste sæson. Største fisk år på 7 kg. 

Men enkelte medlemmer oplevede fiskeri med helt op til 10 havørreder op på land på en tur. 

Der skal lyde en kæmpe stor tak til alle de frivillige der har hjulpet med udsætninger, elfiskeri og 

andre praktiske opgaver omkring foreningen. Det frivillige arbejde er med til at sikre vi til 

stadighed kan passe og udvikle vores vandløb. 

Vi har i bestyrelsen fastsat kontingent med en stigning der modsvarer forbundskontingentstigning. 

Dette for at kunne holde det nuværende aktivitetsniveau i foreningen. Men det betyder at BLF 



ligesom andre medlemsforeninger sætter fokus på forbundets økonomi og forbrug af vores 

kontingent. 

Foreningen har i det forløbne år kunnet følge med i de forhold vores lodsejere har været ude for. 

Her tænkes specielt hele forløbet omkring mink og alle de bekymringer der måtte have været de 

enkelte steder. Hele levebrød er forsvundet fra familier, alt i alt situationer der påvirker alle uanset 

ens holdninger til mink. Men i det hele taget er lodsejerne vores nærmeste samarbejdspart og 

derfor meget vigtigt at alle medlemmer bidrager til det gode samarbejde. Miljø og landbrug kan og 

skal have en gensidig respekt. Vi kan i samarbejde finde de gode løsninger. 

I år har vi haft et udvidet samarbejde med Nedre Ryå foreningen. Det har givet afkast i dels en 

fælles havørreddag og dels familie/junior fiskedage i sommerferien. En stor tak til alle de der lagde 

timer i disse arrangementer. 

Endelig en stor tak til bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbne år uden jeres hjælp og 

engagement er der ikke en forening. Så ønsker for det nye år går mod at covid kommer til at være 

noget vi ser tilbage på. Men det har som tidligere nævnt været årsag til aflysninger af flere 

arrangementer og som fortsat påvirker os. Konkret i form af at vores generalforsamling udskydes 

og ligeledes vores lodsejerfest. Vi holder jer opdateret via Facebook og hjemmeside. 

 

Godt Nytår til alle 
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