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Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 20. januar 2011. På valg var Stig Christensen,
Jytte Nørgaard, Mogens Schmidt og Ejler Nørager Andersen. Alle blev genvalgt. Både
formandsberetningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne
forslag.
På generalforsamlingen i 2010 blev der fremsat ønske om indførelse af gæstekort i foreningen.
Bestyrelsen har i årets løb forhørt sig herom hos lodsejerne. Tilbagemeldingerne viser at der
ikke er opbakning til gæstekort hos lodsejerne og bestyrelsen har derfor besluttet ikke at
arbejde videre med sagen.
Nye fangstrapportskemaer for den kommende sæson er vedlagt. Det kniber stadig med at få
alle fangstrapporter retur ved årets udgang og det blev på generalforsamlingen foreslået at
indføre bødebetaling for manglende indlevering. Bestyrelsen vil overveje dette. Fangststatistik
for 2010 er vedlagt.
Foreningen oprettede sidste år egen hjemmeside: www.alleraasportsfiskerforening.dk. Ved
login til medlemssiderne bruges følgende password: 030462. Her er der adgang til kort over
foreningens fiskevand, vedtægter mm. Vores fiskevand på Torning-stykket er blevet udvidet
med et mindre stræk på højre bred. Dette fremgår af det opdaterede kort på hjemmesiden.
Der har i 2010 været problemer med ulovligt garnfiskeri ved åudløbet. I løbet af sommeren var
der tydelige tegn på at der foregik garnfiskeri på det yderste stykke af åen og i noret og i
september måned kunne der observeres garnskadede fisk i åen. Garnfiskeri i åmundingen er en
alvorlig trussel mod fiskebestanden og såfremt der i næste sæson ses tegn på ulovligheder vil
bestyrelsen iværksætte en intensiv overvågning og fremskaffe dokumentation til brug for
Fiskerikontrollen.
Medlemmerne opfordres til at være opmærksomme på ulovligt garnfiskeri i åen og i noret og
give vores fiskeriopsynsmænd (Stig og Jesper) besked, hvis der observeres noget mistænkeligt.
Ulovligt fiskeri kan også anmeldes til Fiskeridirektoratets døgnvagt på tlf. 72 18 56 09 eller
via Fiskeridirektoratets hjemmeside på www.anmeldelse.fd.dk.
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 (28562941 / 7456 3660)

