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Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 16. januar 2014. På valg var Bo Sander, Jesper
Andersen og Lars Lindholm. Alle blev genvalgt. Bestyrelsens forslag angående
pensionistkontingent blev vedtaget. Fra og med 2015 følger kontingentet for pensionister
samme sats som for øvrige seniorer og som følge heraf udgår vedtægternes paragraf 2E.
Revideret regelsæt er vedlagt. Der var derudover ingen indkomne forslag.
På vandplejeområdet forventer vi, at der i 2014 vil blive gennemført flere positive tiltag i Aller
Å systemet. Først og fremmest er den længe ventede forbedring af passageforholdene ved
Aller Mølle nu besluttet og anlægsarbejdet forventes igangsat i april måned. Derudover er der
planer om et vandløbsforbedrende projekt ved Taps by.
Ejeren af skovstykket ved Kobbersted har meddelt at foreningens medlemmer ikke længere har
adgang til passage langs åen gennem skoven. Det betyder desværre at medlemmerne må
anvende forskellige adgangsveje for at gennemfiske hele stykket fra Stubbombroen til noret.
Ejere af småskove har ifølge naturbeskyttelsesloven ret til at lukke for adgang, så ejerens
anvisninger skal respekteres.
Husk foreningens hjemmeside: www.alleraasportsfiskerforening.dk. Her er der adgang til kort
over foreningens fiskevand og vedtægter. På grund af it-tekniske forhold er login med
password afskaffet. Fremover udsendes informationer, der kun er for medlemmer,
via e-mail.
Medlemskort til foreningen for 2014 skal hentes og udskrives fra forbundets medlems – og
kasserersystem via Sportsfiskerens hjemmeside. Her er der også mulighed for at ændre i de
personlige medlemsoplysninger. Skulle der opstå problemer i den forbindelse bedes
medlemmerne kontakte forbundets sekretariat.
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) Stig Christensen – kasserer (30890173)
Jytte Nørgaard – sekretær (74561999)
Lars Lindholm (61740445)
Mogens Schmidt (20782003)
Jesper Andersen (40832115)
Ejler Nørager Andersen (28562941)

