
Bestyrelsesmøde torsdag d. 11/8 – 2022 

1. Vandpleje (Klargøring af gydebanker? Kommende projekter) 
2. Udsætning (Opsamling på udsætningsplaner, udsætning af smolt) 
3. Elfiskeri (Hvornår? Hvor mange gange?) 
4. Konkurrence (Årets største fisk – Klubmester, Medlemskonkurrence) 
5. Juniorudvalget 
6. Nyt om Faunapassagen 
7. Uskrevne regler (Retningslinjer, holdninger, osv.) 
8. Samarbejde med naboforeninger 
9. Fælles klubtur til konkurrence ved Gudenåen 
10. evt. 

 

Ad. 1: Gennemgang af videoer taget af PH. De viser den stand, nogle af vores gydebanker er i, lige nu. Skal 
vi have dem renset inden gydningerne begynder? Lige nu ser det pænt ud, men PH og MH kigger dem lidt 
nærmere efter og indkalder spulehold hvis nødvendigt. 

Ad. 2: Svend fortæller at udsætningerne kører efter planen + vi regner med at der skal laves 
bestandsanalyse næste år. 

Ad. 3: Elfiskeri 2022: Vi påregner at elfiske mindst lige så mange gange som i 2021. CR foreslår et vi melder 
ud i god tid hvornår der elfiskes, af hensyn til folks fiskeri. Vi påregner at begynde i start oktober. 

Ad. 4: Konkurrencer. Klubmester-konkurrencen = årets største fisk. Der er ikke lagt så mange billeder på 
facebook endnu, men vi håber der kommer mange flere. Billeder lagt på facebook med målebånd, eller fisk 
indvejet hos JC tæller med i konkurrencen. Evt. kan man sende et billede med målebånd til formanden, så 
lægger han det på facebook hvis man ikke selv kan. Medlemskonkurrence 2022: Afholdes Lørdag d. 17/9 kl. 
7.00 til Søndag d. 18/9 kl. 12.00. Deltagerbevis kan afhentes i klubhuset, lørdag, mellem 7-10. Der er 
fællesspisning lørdag aften. Fisk kan indvejes i klubben, ellers kan billede med målebånd accepteres, husk 
deltagerbevis skal være synligt på billedet. Vi satser, som minimum, på 1-2-3 præmie + junior præmie. 
Deltagergebyret bliver 100 kr. for seniorer og 50 kr. for juniorer. 

Ad. 5: Aktivitetsniveauet har ikke været helt som vi havde ønsket. Bestyrelsen kigger på hvordan dette kan 
styrkes. 

Ad. 6: Der diskuteres mellem DTU/SSFK og Kommunen hvilken model der skal vælges. Kommunen vil lave et 
stryg på 240 meter, hvor DTU anbefaler at lave et på ca 500 meter. Naturstyrelsen skulle komme i 
slutningen af august og kigge på det. Der arbejdes pt. På begge modeller. 

Ad. 7: Har vi nogle uskrevne regler? Skal de gøres officielle? Vi mener ikke, at der er uskrevne regler i 
klubben, og dermed heller ikke noget behov for at nedfælde disse. Vi opfordrer selvfølgeligt alle til at tage 
hensyn og hjælpes ad ѮѯѰѱ 

Ad. 8: Punkt 7 er affødt af samtaler mellem MH og en af naboforeningerne. Derudover er der ikke nyt i 
samarbejdet. 

Ad. 9: MH foreslår en fællestur til Aborrekonkurrencen ved Gudenåen d. 10. – 11. september, evt. som en 
juniortur. Hvis MH skal afsted skriver han flere informationer på Facebook. 



Ad. 10: CR har bedt bestyrelsen tage stilling til om vi f.eks. bør yde tilskud til ammunition brugt af 
reguleringsjægeren. Bestyrelsen synes at det at være reguleringsjæger er et interessehverv. Derfor må man 
som udgangspunkt selv afholde sine udgifter. 


