
Generalforsamling, den 24/11-2022 kl. 19.30 – Lystfiskergården.

Beretning

Fiskeriet :

Fiskeriet i 2022 var samlet set lidt bedre selv om det ikke var
super godt. Der blev indberettet ialt 62 stk. mod 46 året før,  men
størrelsen lader meget tilbage at ønske.   Det er en ringe trøst at
det ikke har været bedre andre steder og om det skyldes bl.a.
skarv, sæler, garn. Den første der  blev indberettet var fanget i maj
men blev genudsat. Næste fangst blev indberettet 5 juni, så det
kunne tyde på at det gamle mundheld om at opgangen kom
grundlovsdag kunne holde stik.

Vi har netop modtaget meddelelse om at der bliver foretaget en ny
bestandsanalyse der er planlagt til august/september 2023 - den
sidste blev foretaget i 2015. Skulle der være nogen der har lyst til
at hjælpe skal man henvende sig til Per Nielsen - der er
foreningens koordinator - tlf. 23 68 74 95. Foreningen skal stille
med 2 mand pr. dag og undersøgelsen forventes at vare i 7 dage.
Endelig tidspunkt vil blive meldt ud i marts 2023.

Resultatet af undersøgelsen der der blev foretaget i 2020/2021
med mærkning af 214 havørreder, ca 50% ukønsmodne og
50% nedgængere af  fisk fra Jordbro Å, Fiskbæk Å og
Simested Å. Derudover er der mærket 10 sæler der er
påmonteret sendere. Undersøgelsen foretages af DTU og
Aarhus Universitet er p.t. ikke offentliggjort.



Hytter.

Der skulle have været malet hytter i 2022, men midt i processen
blev det regnvejr så planen er at det bliver færdiggjort i 2023.
Der har i året 2021 været en tilbagegang i udlejning, fra 114 til 99
udlejningsdage, så vi er på niveau med  2018 og 2019. Desværre
blev 2x 1 uge aflyst på grund af sygdom.
Mange er gengangere dels p.a. naturen og så den gode service der
ydes af Lone og Tage.

Ejendommen:

Der har ikke været ekstraordinære store udgifter på ejendommen i
indeværende år, men det er også rigeligt med stigningen på el.

Ejendommen er ikke kalket, men forventes at blive det i 2023,
men der er malet porte og vinduer.

Grødeslåning

Grødeslåningen har i lighed med tidligere år ikke været
tilfredsstillende: Viborg Kommune er gået over til selv at foretage
vedligeholdelsen, og personerne kender ikke åen.
Der er dog et lyspunkt og det er at vores bestyrelsesmedlem Gert
Risgaard er med når åen bliver synet after slåning, så muligheden
for at de lærer det er til stede.
Grødeslåningen i Hvam Bæk har været tilfredsstillende.



Lodsejere

Hvorvidt vi mister fiskevand når den endelige jordfordeling er
tilendebragt mellem Simested og Abildvad er jo ikke afgjort p.t.,
men foreløbig er der ikke ændringer.
Vi håber, at få meddelelse når der sker ejerskifte så en ny aftale
kan etableres. Enkelte lodsejere har endnu ikke meddelt os
kontonr., hvorfor betaling ikke har kunnet finde sted.

Aktivitetsniveauet har naturligvis været på et lavere niveau end
det foregående år, med som følge af forsamlingsforbuddet.

1/3-2022 : standerhejsning : sæsonstart  den 1/3 var en tirsdag.
Der mødte en del op til morgenkaffe, men det var absolut ikke
fiskevejr så meget begrænset hvis der overhovedet var nogen ved
åen.
30/4  Arbejdsdag. Forefaldende arbejde på ejendommen
og gren klipning rundt om plænen.  Endvidere påbegyndtes
hyttemaling og portene på ejendommen blev malet,.

12/5 blev der afholdt lodsejerfest efter 2 års pause  p.g.a.
corona forsamlingsforbuddet.

10/9-2022  Fiskedagen havde samlet 20 lystfiskere denne dag,
hvor det var fint fiskevejr. Da det sluttede kl. 14.oo var der fanget
pænt med fisk- der blev indvejet 4 stk.
Største fanget af Gert Risgaard   60 cm.



Den planlagte fjordtur blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning,
--

I  2022/23 forsøges der med klubaften hver 14 dag
hvor forskellige emner kan tages op, p.t  har der været fremstilling
af woblere, og der vil senere igen blive aftener med fluebinding..

Det årlige møde med   VSF har været afholdt og det blev besluttet,
at vore medlemmer kan deltage i VSF`s grundkursus i
havørredfiskeri og VSF`s medlemmer kan deltage i vor årlige
fiskedag, samtidig må der så fiskes på Viborgs stykke af
Simested å den pågældende dag.

Senior klubben blev startet for 7 år siden for pensionister,
efterlønsmodtagere og hvem der i øvrigt har lyst. Der er normalt
10-15 mødedeltagere pr. gang.
Vi  mødes den 1ste tirsdag i hver måned kl. 10.00 til kaffe og
rundstykker. Der drøftes alt mellem himmel og jord, men mest
fiskeri, der aftales evt. fisketur, – men ingen fast dagsorden. Vi
giver kr. 20,- til kaffe og rundstykker. Der er naturligvis plads til
yderligere medlemmer (ingen kontingent)- er man interesseret
sker tilmelding ligeledes til Tage.

Vi har stadig krebsebrikker hvis nogen skulle få lyst til at prøve.

Medlemsantal.



Vi har  199 medlemmer, en tilbagegang på 8. svarende til
fremgangen  det foregående år.
Derudover er der 34-  juniormedlemmer, en fremgang på 7, de
fleste er elever på Naturefterskolen.
Derfor er det også vigtigt at evt. fangne fisk kommer på
hjemmesiden

Gydebanker.
Der er foretaget oprensning af flere gydebanker.

Buskrydning:

Der er foretaget buskrydning 2 steder langs åen i 2021

dels ved Ettrupbroen og opstrøms og dels på Arnold D. stykket
opstrøms.

Jeg ved godt at siv har det med at vokse med høj hastighed så der
er behov for at der bliver slået langs med åen for
fremkommelighed. Vi har fået et tilskud på kr. 10.000 fra
Lystfisker Danmark som er anvendt til motorsav og materiel til
kantslåning, hjelm .m.v. Så nu mangler vi bare nogen der vil
hjælpe med det fysiske arbejde.



Egebroen er renoveret med nye sveller så den nu skulle holde de
næste mange år.

Nu vi er ved tilskud så har Nordea Fonden ydet et tilskud på
18.000,- til indkøb af ny plænetraktor.

Våde enge;

p.t intet nyt om projektet opstrøms Abildvad bliver gennemført
Udsætning:

Som bekendt må vi ikke el-fiske eller udsætte ørreder, men vi fik
bevilget 20.000 stk ål til udsætning Disse er finansieret 100% af
fisketegnsmidlerne. Ålene blev udsat Per Nielsen på strækningen
Hannerup Dambrug til Aalestrup.

Vandløbsregulativ

Når projektet er gennemført skal der udarbejdes et nyt regulativ og
i den forbindelse vil vi undersøge om sejlads kan forbydes på hele
strækningen. Sejlads nu ikke længere formålstjenligt på den
genslyngede strækning mellem Abildvad og Simested.

Sejlads er pt. FORBUDT på strækningen fra Aalestrup
v/Jernbanebroen og til Borup Bro – som er beliggende på Viborg
stykket – med andre ord på den fredede strækning af ådalen.



Og det er helt legalt at gøre kanosejlere opmærksom på dette
forbud selv om det medfører kraftige reaktioner. I denne moderne
tidsalder kan man blot på telefonen gå ind på Viborg Kommunens
hjemmeside hvor forbuddet fremgår.

Skrav : Vi håber, at der kan gives en generel tilladelse til at skyde
skarv ved ørredproducerende vandløb samt Hjarbæk Fjord og
Limfjorden så der ikke skal søges af hver lodsejer. Vi forventer at
Limfjordsrådet og Limfjordssammenslutningen arbejder med
sagen.

Sæler: nu er skarven jo ikke den eneste tyv i vandløbet, da der er
et stigende problem med sæler endog meget højt oppe i systemet.
Derfor anmoder vi om at medlemmerne indberetter til en i
bestyrelsen således, at  registrering kan blive foretaget på
Limfjordsrådets hjemmeside.

Det smukke jubilæumsskrift der blev udarbejdet i anledning af
foreningens 75 års  jubilæum har vi stadig  nogle eksemplarer af
og de kan købes for 100,- kr såfremt man mangler en julegave.
Skal den fremsendes er prisen 160-- da portoen udgør kr. 60,-,
men de kan afhentes ved Tage eller formanden efter nærmere
aftale.

Samtidig kan vi oplyse, at vi stadig har nåle i ægte sølv med
foreningens gamle logo. Disse blev fremstillet i forbindelse med
50 års jubilæet i 1994. Sælges til en pris af  kr. 100,-



Fiskeribetjente

Der er sket en ændring i sammensætningen af fiskeribetjente:

Christoffer Pedersen og
Hardy Iversen

er afgået

nye

Per Nielsen
Kenneth Nyholm
Jens Fisker
Gert Risgaard

Anders Jensen og
Jens Østrup

fortsætter begge

Der vil også i 2023 blive behov for nogle frivillige til arbejdsdage
herunder udlægning af broer, buskrydning m.v. Så uanset kræfter
og evner kan der sagtens findes opgaver til de fremmødte, og det
må være i alles interesse, at disse opgaver bliver udført.
Broer vil der uden tvivl blive behov for på på det stykke der nu er
blevet reguleret, og også på noget af strækningen nedstrøms.



Til slut skal der lyde en stor tak til alle der på den ene eller anden
måde har hjulpet foreningen i det forløbne år, det være sig
lodsejere, medlemmer, fiskeribetjente, håndværkere, sponsorer,
Lone og Tage for opsyn og hjælp med ejendom og hytter,
bestyrelses  kollegaer for godt samarbejde og sidst men ikke
mindst Nørager Bageri der altid velvilligt sponsorer brød,
rundstykker m.v, uanset om det er arbejdsdage, fiskedag.
standerhejsning, m.v.

Tak


