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Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 17. januar 2018. På valg var Bo Sander, Jesper 

Andersen og Lars Lindholm. Alle blev genvalgt. Der var ingen forslag til behandling. 

 

I det forløbne år blev der i august måned gennemført en bestandsanalyse i vandløb med tilløb 

til Hejlsminde Nor, dvs. Aller Å, Kær Mølleå og nogle mindre bække. Bestandsanalyser 

udføres af DTU Aqua i Silkeborg i samarbejde med lokale sportsfiskerforeninger og formålet 

er at kunne revidere udsætningsplanerne. Der er tidligere foretaget bestandsanalyser i 1992, 

2000 og 2008.  

Ved en bestandsanalyse foretages el-fiskeri på et større antal poster i vandløbssystemerne, især 

i gyde- og opvækstbækkene. El-fiskeriet foregår ved at en medarbejder fra DTU Aqua opfisker 

alle fisk på en udvalgt strækning. Tre eller fire hjælpere fra foreningen sørger for at 

transportere generatoren, holde styr på kablerne, skifte spande og opmåle alle fangne fisk. 

Bestyrelsen vil gerne takke de medlemmer, der brugte en eller flere dage på at hjælpe til under 

el-fiskeriet.  

Vi har endnu ikke modtaget resultaterne af bestandsanalysen, men generelt var yngelbestanden 

på samme høje niveau, som set under de tidligere undersøgelser. På baggrund af de gode 

resultater forventer vi derfor, at der fortsat ikke er behov for udsætning af yngel. Under el-

fiskeriet blev der også fundet larver af majfluer i Kokær Bæk og tidligere på året blev der også 

set sværmende majfluer i området. Det er et tegn på god vandløbskvalitet, da maj-fluer kræver 

rent vand for at trives.  

 

Medlemskort til foreningen for 2018 skal hentes og udskrives fra forbundets medlemssystem 

via Sportsfiskerens hjemmeside. Her er der også mulighed for at ændre i de personlige 

medlemsoplysninger – det er især vigtigt at få gjort, hvis der er ændringer i e-mail adressen. 

Skulle der opstå problemer i den forbindelse bedes medlemmerne kontakte forbundets 

sekretariat. Der opstod desværre en fejl i kontingentbetalingen for 2018, men det skulle der 

være rettet op på nu. Vi beklager den ulejlighed, som det har medført. 

 

Gennem foreningens medlemskab af Gelså-sammenslutningen har medlemmerne fiskeret på et 

langt stykke af Gelsåen. På vores hjemmeside er der link til Gelså-sammenslutningens 

hjemmeside, hvor fiskeregler og andre oplysninger kan findes. 
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