
TREND AA
LYSTFISKERIFORENING

Medlem af Danmarks 
Sportsfiskerforbund

Der var mødt 30 medlemmer op til generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

a) Valg af dirigent.
b)  Formanden afl ægger årsberetning.
c)  Godkendelse af årsberetning.
d)  Revideret regnskab fremlægges af kassereren.
e)  Godkendelse af revideret regnskab.
f)  Behandling af diverse kontingenter, dagkort og ugekort.
g)  Behandling af indkomne skriftlige forslag.
h)  Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 
 På valg er: 
  Karten Bjerg
  Christian Anker Holm
  Carsten Pedersen
  Steen Brorsen
i)  Valg af 2 suppleanter.
j)  Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
k)  Eventuelt.

Per bød velkommen til de fremmødte og var glad for at så mange dukkede op på 
trods af de uvante forhold denne gang.

Punkt a. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Kaj Kjeldsen som dirigent og Kaj indvilgede i at påtage sig 
opgaven
Herefter konstaterede Kaj,  at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed 
gyldig.
Herefter gik dirigenten videre til punkt b. og gav ordet videre til formanden og hans 
årsberetning.
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i Bjælkehytten hos Gunderup Fiskesø



Punkt b. Formanden afl ægger årsberetning

Herefter tog formanden ordet og afl agde denne beretning:
I 2020 nåede vi kun sæsonstart og de gule ærter inden Coronaen desværre lukkede 
foreningslivet. 
Vi fi k gennemført gydeoptælling i januar 2020. 
Optællingen var præget af højt uklar vand og viste ca. 200 gydninger.
Der har i 2020 heller ikke været aktivitet i klubhuset for juniorerne. Der kunne 
jo heldigvis stadig fi skes, så der blev gennemført nogen fi sketure for de unge 
mennesker 
Som sagt kunne vi da stadig fi ske og sæsonens første indrapporterede sommerfi sk 
er fra d. 20. juni, hvor Christoffer Søe fangede en havørred på 45 cm. 
Der blev i alt registreret 81 rapporter på hjemmesiden med 73 havørreder over målet 
og 50 bækørreder.
Største havørred var på 79 cm og 5,2 kg. Fanget af Rune Kristensen.
Igen har vi uoffi cielt hørt om fl ere gode fangster. Så der skal igen opfordres til 
at indberette ”gerne løbende” så vi i bestyrelsen har overblik over bestanden og 
opgangen i løbet af sæsonen. 
Med hensyn til hvordan vores bestand har det, kommer DTU aqua i uge 36-37 og 
gennemfører »revision af plan for fi skepleje« på dansk bestandanalyse.
Som vi fortalte sidste år har vi droslet ned på egne tiltag i åen, for at der skulle 
lægges fl ere kræfter i at forbedre forholdene i Limfjorden.
Her har Limfjordsammenslutningen sammen med Danmarks Sportsfi sker For-
bund fået udarbejdet et forslag til en bæredygtig forvaltning af havørreden i Lim-
fjorden.
Denne er nu ude i høring hos de forskellige myndigheder og vi afventer med 
spænding hvad resultatet bliver og hvor lang tid det tager, at komme igennem det 
politiske maskineri.
Da vi fi k afslag på at købe grunden, som hytten ligger på, arbejdede vi frem mod 
en dispensation hos landbrugsstyrelsen til leje af jorden. Vi søgte om en 30 årig 
lejekontrakt. 
Sidst på året lykkedes det at få udarbejdet en sådan 30 årig lejeaftale med Ole 
Møller som ejer jorden. Denne aftale har vi mulighed for at tinglyse og det vil ske i 
nærmeste fremtid, da det giver tryghed mange år frem i tiden også selvom der skulle 
ske ændring i ejerforhold, konkurs osv.
Gunderupgården blev solgt i maj måned, hvor vi forsøgte at få fat på ejeren, uden 
det lykkedes og derfor fi skede vi videre resten af sæsonen.
Efterfølgende har den nye ejer opsagt lejeaftalen med os og opkøbt nabostykket + 
Kristian Haldrups jord. 
Vi har været i dialog med ham, med henblik på fortsat leje og forklaret ham hvor 
vigtig det er for os at have det samlede fi skestræk både for medlemmernes skyld, 
men også for at føre tilsyn med åens beskaffenhed, tyvfi skeri med mere.
Vi gjorde også opmærksomhed på det store arbejde foreningen gør, for at der er en 
sund bestand af fi sk i åen, som er til stor glæde for både de unge og gamle i vores 
forening
Vi vil gøre hvad vi kan for at få fi skestrækket tilbage til foreningen og håber den nye 
ejer viser velvilje, så vi kan leje fi skestrækket igen.



Selvom det ikke hører til beretningen 2020 vil jeg nævne, at vi desværre har mistet 
et af vores trofaste medlemmer, Johannes Nielsen, som på tragisk vis omkom i et 
færdselsuheld ved Gedsted d. 1 maj i år.
Johannes deltog altid aktivt i foreningens arangementer og ved han også ville have 
deltaget her i aften.
ÆRET VÆRE HANS MINDE 
Til slut vil jeg gerne rette en stor tak til vores lodsejere, sponsorer og alle andre som 
har bidraget til vores forenings ve og vel.
Der skal også lyde en stor tak til Martin Johansen som webmaster, Torben Urt som 
redaktør for fi skekrogen og hjemmesiden og ikke mindst  ”nissebanden” for at nusse 
om vores dejlige klubhus.

Kaj spurgte om der var kommentarer til beretningen. Det var der ikke.

Punkt c. Godkendelse af formandens beretning

Beretningen blev godkendt.

Punkt d. Revideret regnskab fremlægges af kassereren

Jan uddelte regnskabet, som viste et overskud på 18.073,- kr. og havde følgende 
kommentarer:

Under indtægter:
Medlemskontingent bedre end forventet, men på niveau med 2019.
Fiskekortsalg væsentlig bedre end forventet. Der er solgt ca. 50% fl ere dagkort 
end sidste år, men 2019 var jo også en lidt ”sløv” sæson. Også gæstekort er der 
solgt mange af, hvilket sikkert skyldes, at vi nedsatte prisen for et gæstekort fra 
150 til 100 kr.
Driftsindtægter hytte har været rigtig godt. Som det fremgår af noten til 
regnskabet skyldes dette et stort tilskud fra kommunen. Vesthimmerlands 
Kommune har udfaset en såkaldt ”25-års regel”, så vi har modtaget ca. 6.500 kr. 
mere, end vi ellers skulle have haft.

Under udgifter:
I Juniorafdelingen er der brugt noget mindre end budgetteret og også i forhold til 
tidligere år. Dette skyldes corona situationen.
Materiel og projekter er på 0 kr., hvor vi havde forventet 30.000 kr. Det omhandler 
udgifter til to spange, som jo ikke er blevet til noget.
Juridisk assistance/konsulentbistand: Dette drejer sig om bistand til undersøgelse 
omkring evt. køb  af grunden ved hytten samt udarbejdelse af 30 årig lejekontrakt. 
Vi fi k jo afslag på køb af grunden idet hytten er beliggende i landzone, og fi k 
derfor vores advokat til at udarbejde en 30 årig lejekontrakt i stedet.



Kaj spurgte om der var kommentarer til regnskabet.

Niels Rask roste aftalen med 30 års leje af jorden som Hytten ligger på.

Jan fulgte op med en konstatering af, at det giver ro på den front i mange år.

Punkt e. Godkendelse af revideret regnskab

Regnskabet blev herefter godkendt.

Punkt f. Behandling af diverse kontingenter, dagkort og ugekort

Jan tog igen ordet:
Forbundet har varslet store stigninger i medlemskontingenterne – altså forbunds-
kontingenterne.
Et seniorkontingent er i 2021 steget med 50 kr. og stiger med yderligere 15 kr. i 
2022 – altså i alt 65 kr. over to år.
Juniorkontingent er der stadig ikke noget af, som det har været tilfældet siden 
2016, men der indføres igen ungdomskontingent, som vi ikke har haft siden 2018 
(medlemmer mellem 18 og 25 år).
Det har generelt været vores politik, at vi skulle lade TÅL’s kontingenter stige i 
samme takt som forbundets for ikke at komme bagud, og for ikke pludselig at være 
nødsaget til at skulle have en kraftig kontingentstigning. Den ”regel” har vi dog 
slækket lidt på de senere år p.g.a. den sunde økonomi, vi har. Et seniorkontingent 
har været på 785 kr. siden 2016.
Vores forslag er derfor, at vi kun regulerer senior- og ungdomskontingentet med 20 
kr. – således at der gives en ”rabat” på 45 kr. set i forhold til den 65 kr. stigning, som 
forbundskontingentet vil være steget med, når vi kommer til 2022.
Så det vil sige:
Junior – uændret 405 kr.
Ungdom – 570 kr.
Senior 805 kr.

Så har vi i bestyrelsen haft en snak om, hvorvidt vi skulle indføre et familiemedlems-
skab. Altså mulighed for at f.eks. en af forældrene kan tage børnene med på fi sketur. 
Der er vel at mærke tale om børn mellem 12 – 18 år, idet børn under 12 år allerede 
nu kan fi ske gratis sammen med et voksent medlem. 
Forbundet kører med forskellige typer af familiemedlemskaber, og den type vi 
foreslår, er en ordning med én voksen over 18 år + et eller fl ere børn under 18 år 
- f.eks. en far + to børn på 13 og 15 år.
Hvad skal det så koste? Bestyrelsen foreslår, at prisen skal være et seniorkontingent 
+ 200 kr. – dvs. 1.005 kr.



Fiskekort:
Bestyrelsen foreslår uændret priser fsv. angår dag-/uge- og gæstekort.
Dagkort voksne 150 kr. 
Dagkort børn (u/18 år) 100 kr.
Ugekort voksne 500 kr.
Ugekort børn (u/18 år) 250 kr.
Gæstekort 100 kr. 

Lars Madsen synes at kontingentet til forbundet er alt for dyrt og at vi efterhånden 
får alt for lidt for det. Bl.a. færre udgaver af Sportsfi skeren. Han undrer sig over 
hvad de bruger pengene til.

Thomas Dalgaard kunne fortælle at forbundets dårlige økonomi i høj grad skyldes 
vigende medlemstal.

De foreslåede kontingentstigninger og uændrede fi skekortpriser blev vedtaget.

Punkt g. Behandling af indkomne skriftlige forslag

Der var indkommet tre forslag hvor de to kom fra bestyrelsen og det sidste fra 
Thomas Dalgaard.

Thomas foreslog at indkomne forslag til generalforsamlingen offentliggøres senest 
fem dage før generalforsamlingen enten på foreningens hjemmeside eller via mail 
til medlemmerne. Så har det enkelte medlem tid til at tage stilling til forslagene.

Preben L. Pedersen spurgte hvad bestyrelsen mente om forslaget, og bestyrelsen 
synes det var en god idé, som allerede bliver brugt mange steder.

Herefter blev forslaget vedtaget og bliver tilføjet §12, stk. 2 i vedtægterne.

Jan fremlagde bestyrelsens forslag om at udfase bladet Fiskekrogen, da de samme 
nyheder fremgår af foreningens hjemmeside eller bliver tilsendt medlemmerne pr. 
mail.

Forslaget blev vedtaget og §3 i vedtægterne bliver tilrettet.

Det sidste forslag fra bestyrelsen gik på indførelse af familiemedlemsskab, og det 
var jo allerede godkendt under pkt. f, og bliver tilrettet i §4 i vedtægterne.

Punkt h. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer

På valg var Karsten Bjerg, Christian Anker Holm, Carsten Pedersen og Steen 
Brorsen. Alle blev genvalgt med klapsalver.



Punkt i. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Torben Urth og Johnny Nielsen var på valg, og de blev begge genvalgt med bifald.

Punkt j. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

De nuværende revisorer Kresten Mosbæk Pedersen og Bent Pedersen var villige 
til genvalg. Revisorsuppleant Lars Høholt var også villig til genvalg, og alle blev 
genvalgt med bifald.

Punkt k. Eventuelt

Kaj gjorde opmærksom på at ordet nu var frit. 

Thomas Dalgaard spurgte om bestyrelsen havde en plan B med hensyn til det 
mistede fi skevand. 

Per forklarede, at vi havde prøvet både mundtligt og skriftligt at forklare hvor vigtigt 
det er for foreningen at have et samlet fi skestræk både af hensyn til fi skeriet men 
også for at kunne tjekke åens tilstand og holde øje med tyvfi skeriet.

Karsten Bjerg uddybede med at fortælle om den dialog han havde haft med den 
nye ejer, hvor han gjorde opmærksom på alle de tiltag foreningen har gjort gennem 
tiden for at sikre, at der er en god bestand af fi sk i åen. Han håber og tror på, at vi 
får fi skeretten tilbage.

Gert Liske synes vi hurtigst muligt skulle få tinglyst lejekontrakten vedr. jorden 
Hytten ligger på, da man aldrig kan vide hvad fremtiden bringer.

Per Johannesen gjorde opmærksom på den smitsomme fi skesygdom IHN, som 
breder sig til hele landet og er kommet meget tæt på os. Foreningen vil derfor kræve, 
at hvis man fornyligt har fi sket i andet ferskvand/fi skesø skal man desinfi cere sit 
grej og støvler m.m. Derfor stiller vi de nødvendige ting til rådighed og laver en 
desinfi ceringsstation ved stålbordet bag Hytten på Agårdsvej.

Lykke spurgte om vi kunne lave en beskrivelse af blandingsforholdet og om hvad 
der sker ved sygdommen.

Christian svarede, at det var ufarligt at spise fi sk som er ramt. De ældre fi sk blive svage 
men klarer den som regel, mens mindre fi sk mange gange dør af sygdommen.
Vi laver en beskrivelse af doseringen og hvad man skal gøre.

Johannes kunne fortælle at Lindenborg Aa systemet er ramt og ligeledes blev 
Gunderup Fiskesø, som vi sidder ved lige nu, lukket for fi skeri lige inden vi ankom. 



Så fi skesygdommen skal tages meget alvorlig og det er vigtigt at vi får informeret 
vores gæstefi skere via hjemmesiden og der hvor de køber kort.

Niels Rask mente også det var en farlig situation for Trend Aa, og opfordrede 
bestyrelsen til at overveje fi skeriet opstrøms dambruget.

Christian gjorde opmærksom på at dambruget ikke udleder vand i åen længere. 
Bestyrelsen følger smitteudbredelsen nøje i den kommende tid.

Steen gjorde opmærksom på bestandanalysen, som skal foretages i uge 36-37, fra 
den 6. til den 14. september. Her skal vi stille med to medhjælpere hver dag, og 
Steen appelerede især til dem, som ikke går på arbejde dagligt, om at melde sig til 
dette interessante projekt. Foreløbig har vi kun halvdelen af det antal hjælpere vi har 
lovet at stille til rådighed, for at hjælpe DTU-aqua med analysen.

Så fi k Per ordet, for nu skulle der uddeles præmier.

Præmien for største indberettede fi sk gik til Rune Kristensen for en havørred på 79 
cm, 5,2 kg.

Lars Madsens vandrepokal, som bliver udtrukket blandt de 10 største indrapporterede 
havørreder, gik til Jonas Høholt for en havørred på 58 cm.
Top 10 bestod af Runes fi sk på 79 cm og fi sk ned til 57 cm. 

Der var 25 medlemmer som havde indberettet fangstrapporter på hjemmesiden, og 
den sidste fl aske whisky gik til vinderen af lodtrækningen blandt disse. Den heldige 
vinder blev såmænd også Rune Kristensen.

Herefter havde Kaj kun tilbage at sige tak for god ro og orden under generalfor-
samlingen.

Formand Sekretær

Dato:


