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Orientering april 2020
Generalforsamlingen blev afholdt tirsdag den 14. januar 2020. På valg var Bo Sander, Jesper
Andersen og Lars Lindholm. Alle blev genvalgt.
Bestyrelsens forslag om ændring af fredningstid ovenfor Aller Mølle blev vedtaget. Paragraf
7F i vores vedtægter er derfor ændret til ”Åen er fredet fra 16. november til og med 30.april
ovenfor Aller Mølle (begge dage inkl.)”. De rettede vedtægter er at finde på vores
hjemmeside: alleraasportsfiskerforening.dk/.
Medlemskort til foreningen for 2020 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.
Kort over fiskevandet kan ses på vores hjemmeside. 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, hvor fiskeri er tilladt. Fangstrapporter og tidligere nyhedsbreve er også lagt på
hjemmesiden.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få iværksat nye vandløbsprojekter med udlægning af
gydegrus på egnede stræk i vandløbssystemet. Corona-krisen har desværre sat en midlertidig
stopper herfor og vi forventer ikke at kunne gennemføre nye aktiviteter før næste år. Bestanden
af ørredyngel er dog generelt særdeles god i vandløbet, hvilket man kan læse mere om i DTU
Aqua’s fiskeplejeplan, der kan hentes på fiskepleje.dk: Plan for fiskepleje i tilløb til
Hejlsminde Nor
Et planlagt foreningsarrangement med kasteinstruktion ved vandløbet her i foråret har vi også
måttet udskyde. Vi håber, at det kan gennemføres til efteråret.
Foreningen er fortsat medlem af Gelså-sammenslutningen og har dermed adgang til 74 km
fiskevand i Gelså. Fiskeriet er åbnet fra 16. april. Alle informationer om fiskevand og
fiskeregler kan ses på sammenslutningens hjemmeside: www.gelsaa.dk.

Venlig hilsen
AÅS bestyrelse
Bo Sander – formand
Jytte Nørgaard – sekretær
Viggo Ross Nielsen
Ejler Nørager Andersen

Stig Christensen – kasserer
Lars Lindholm
Jesper Andersen

