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Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 26. januar 2011. På valg var Bo Sander, Jesper Andersen
og Per Johnsen. Bo Sander og Jesper Andersen blev genvalgt. Per Johnsen ønskede ikke genvalg og
som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Lars Lindholm. Både formandsberetningen og regnskabet blev
enstemmigt godkendt. Der var ingen indkomne forslag.
Der var i 2011 et mindre underskud på regnskabet og bestyrelsen vil derfor i det kommende år
overveje, om der er behov for en kontingentstigning på i størrelsesordenen 50-100 kr. Der vil i givet
fald blive fremsat forslag herom til næste års generalforsamling.
Ifølge foreningens vedtægter er 20 pladser reserveret til juniorer, men tilgangen af juniorer har i flere år
været så begrænset at ikke alle pladser har været udnyttet. På den baggrund blev det på generalforsamlingen aftalt at bestyrelsen kan disponere over 10 af juniorpladserne til nye seniormedlemsskaber, så længe disse pladser ikke kan besættes med juniorer.
Foreningen oprettede forrige år egen hjemmeside: www.alleraasportsfiskerforening.dk. Ved login til
medlemssiderne bruges følgende password: 030462. Her er der adgang til kort over foreningens
fiskevand, vedtægter, fangstoptællinger mm. Fangstoptælling 2011 er nu lagt ind på hjemmesiden. Det
kniber stadig gevaldigt med at få alle fangstrapporter retur.
Medlemskort til foreningen for 2012 skal hentes og udskrives fra forbundets nye medlems – og
kasserersystem på internet-adressen medlem.sportsfiskerforbundet.dk eller via Sportsfiskerens
hjemmeside. Her er der også mulighed for at ændre i de personlige medlemsoplysninger.
For nogle år siden blev der etableret en gangbro over en af grøfterne på Stubbom-stykket. På de yderste
stykker af åen er der også flere grøfter, der især ved højvande er besværlige at komme over og bestyrelsen er derfor i gang med at planlægge opsætning af nye gangbroer i det område. Vi regner med at de er
på plads i løbet af foråret, så de kan være klar til brug når sæsonen for alvor går i gang.
Medlemmerne opfordres fortsat 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 (74563115/99552909)
Jytte Nørgaard – sekretær (74561999)
Mogens Schmidt (20782003)
Ejler Nørager Andersen (28562941)

Stig Christensen – kasserer (30890173)
Lars Lindholm (61740445)
Jesper Andersen (40832115)

