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Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 15. januar 2019. På valg var Stig Christensen, 

Jytte Nørgaard, Mogens Schmidt og Ejler Nørager Andersen. Stig Christensen, Jytte Nørgaard 

og Ejler Nørager Andersen blev genvalgt. Mogens Schmidt ønskede ikke genvalg. Som nyt 

bestyrelsesmedlem blev valgt Viggo Ross Nielsen. Der var ingen forslag til behandling.  

 

Sommeren 2017 blev der gennemført en bestandsanalyse i vandløb med tilløb til Hejlsminde 

Nor, dvs. Aller Å, Kær Mølleå og nogle mindre bække og resultaterne er rapporteret af DTU 

Aqua i august 2018. Der er tidligere foretaget bestandsanalyser i 1992, 2000 og 2008. 

Undersøgelsen omfattede 46 stationer, hvoraf 5 blev besigtiget og resten blev elfisket.  Af de 

41 befiskede stationer blev der fundet ½-års ørreder på 36 stationer og ældre ørreder på 31 

stationer. Dette er samme niveau som i de to foregående undersøgelser, men væsentligt bedre 

end i 80’erne og 90’erne. Den gennemsnitlige tæthed af ½-årsfisk var 164 stk. pr. 100 m2. 

Samlet set er den naturlige produktion af ørreder så god at der fortsat ikke er behov 

udsætninger. På baggrund af undersøgelsens tal er det samlede udtræk af smolt til Hejlsminde 

Nor beregnet til 19.000 stk.  

 

Medlemskort til foreningen for 2019 kan 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. 

Der opstod desværre en fejl i kontingentbetalingen for 2018 og vi beklager den ulejlighed, som 

det har medført. Fejlen er nu rettet, så en lignende situation ikke opstår i 2019. 

 

Der er kommet nogle mindre ændringer i vores fiskevand og et opdateret kort er lagt på 

hjemmesiden. Skiltningen langs vandløbet er ikke alle steder intakt og kan være vanskelig at 

se i høje bevoksninger, så derfor er det vigtigt altid at se på kortet for at finde ud af hvor fiskeri 

er tilladt. 

 

Der er i 2018 indført ny lovgivning om sikring af persondata, den såkaldte persondata-

forordning. Foreningen har som følge heraf udarbejdet tre dokumenter, der er nødvendige for 

at opfylde lovgivningen: en privatlivspolitik, en fortegnelse over behandling af person-

oplysninger og en samtykkeerklæring. Disse dokumenter er nu at finde på hjemmesiden under 

rubrikken ”Privatlivspolitik”. 

 

 

Venlig hilsen 

 

AÅS bestyrelse 

 

Bo Sander – formand    Stig Christensen – kasserer 

Jytte Nørgaard – sekretær Lars Lindholm  

Viggo Ross Nielsen Jesper Andersen 

Ejler Nørager Andersen  


