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Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 19. januar 2010. På valg var Bo Sander, Per
Johnsen og Jesper Andersen. Alle blev genvalgt. Både formandsberetningen og regnskabet
blev enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne forslag.
Nye fangstrapportskemaer for den kommende sæson er vedlagt. Vi mangler stadig at få en del
fangstrapporter for 2008 retur. Fangstrapporten bedes indsendt også hvis der ikke har været
fangst. Fangststatistik for 2009 er vedlagt.
Foreningen har fået en hjemmeside på web-adressen www.alleraasportsfiskerforening.dk. Ved
login til medlemssiderne bruges følgende password: 030462. Her er der adgang til kort over
foreningens fiskevand.
I august 2008 blev der gennemført en bestandsanalyse i vandløb med tilløb til Hejlsminde Nor,
dvs. Aller Å, Kær Mølleå og nogle mindre bække. Undersøgelsen blev udført for at kunne
revidere udsætningsplanerne for disse vandløb og blev foretaget af DTU Aqua (tidligere
Danmarks Fiskeriundersøgelser) i Silkeborg med assistance fra foreningen. Der er tidligere
gennemført bestandsanalyser i årene 1992 og 2000. En bestandsanalyse udføres ved at der
foretages el-fiskeri på et større antal poster i vandløbssystemerne, især i gyde og
opvækstbækkene.
Vi har i foråret 2009 modtaget resultaterne og den reviderede udsætningsplan. Der blev elfisket på 35 stationer og heraf var der yngel på 31 stationer og ældre ørreder på 24 stationer. På
19 stationer var antallet af yngel større end 100 stk. pr. 100 m2, hvilet viser at der generelt er
fin yngeltæthed i Aller Å systemet. Den højeste yngeltæthed var 667 stk. pr. 100 m2 i et af
tilløbene til Kokær Bæk. I forhold til bestandsanalysen fra 2000 var der fremgang på nogle
stationer og tilbagegang på andre, men det overordnede billede er fortsat tilfredsstillende. Som
ventet var der ingen yngel i den øvre del af Kokær Bæk, da denne ellers udmærkede gydebæk
tørrer helt ud om sommeren. Der er fortsat ikke behov for yngeludsætning i Aller Å-systemet,
men som noget nyt skal der i de kommende år heller ikke udsættes ørreder i Kær Mølleå.
I juli måned blev der af foreningen udlagt gydegrus i Vejstruprød Bæk, der er det nordlige
tilløb til Kær Mølleå. I vinterens løb har der været god gydeaktivitet på det nye stræk.
Venlig hilsen
AÅS bestyrelse
Bo Sander – formand (7456 3115)
Jytte Nørgaard – sekretær (7456 1999)
Mogens Schmidt (2078 2003)
Ejler Nørager Andersen (7557 3341)

Stig Christensen – kasserer (30890173)
Per Johnsen (7456 8368)
Jesper Andersen (7456 3660)

