
 

 

Generalforsamling 22.2.2018 

 

Bestyrelsens beretning v/formanden 

 

Medlemmer: Desværre er vi blevet lidt færre, en anelse mere end naturlig afgang som flytning, sygdom og 

dødsfald kan redegøre for. Vi er pt. ca. 165 medlemmer. 

I 2017 har der været rigtigt mange tilbud til medlemmerne - sådan som vi lovede det ved sidste 

generalforsamling.  

16 klubaftener med mange forskellige temaer (grej-blink-fluer-spinner-lodder, en fiskeart-gedde-pighvar 

osv, Kend din sø) 

11 fælles fisketure, hvoraf nogle i Viborgsøerne, men også f.eks. Hald Sø, Vejers Strand, Randers Fjord, 

Mariager Fjord, Limfjorden, Virksund, Djursland/Gjerrild. Weekendturen til Gjerrild var fantastisk, vi havde 

to både med og der blev fanget så meget, at det overgik alle forventninger. 12 arter blev det til! 

1 fiskekonkurrencer 
Den traditionelle i juni i Viborgsøerne:  Fangstrapport fra 13 timers fiskekonkurrence 10.-11. juni 

• Deltagere: 19 (= max. mulig fisketid 247 timer) 
• Gedder: 50 (genudsætningsprocent 94%, herunder alle de store gydefisk på 111,5 cm, 107 cm, 103, 

102 og 99 cm og næsten alle i mellemstørrelserne fra 65 til 95 cm. 
Statistisk tog det altså i gennemsnit 4,94 timers fiskeri at fange 1 gedde. Ikke alle deltagere har 
fisket fuld tid, så virkeligheden ligger skønsmæssigt nok omkring 4 timer/gedde. 

• Sandart: 2 (genudsætningsprocent 50%) 

Ud over den offentlige konkurrence har vi også haft f.eks. en ”Fang flest arter”-konkurrence i fb. med 

weekendturen til Gjerrild. Her blev 1.,2. og 3. præmie overdraget, mens vi indtog en nyfanget, nyrøget 

tunge og en kølig pils.  

Grejauktion . 

Vi har i samarbejde med VSF igen afholdt en grejauktion hvor meget grej skiftede hænder. 

Der var mange fine ting til salg denne aften og der var mange der fik noget nyt / brugt grej med hjem til en 

meget fornuftig pris. 

D 21 marts i år vil der igen blive afholdt grejauktion her på sdr mølle sammen med VSF og vi håber mange 

vil møde op enten for at sælge eller for at købe . 

Husk at møde op i go tid hvis du har noget grej der skal indleveres til salg, der kan godt være mange der 

kommer med grej og alt skal jo indskrives. 

 



 3 arrangementer specielt rettet til at fange børns interesse for lystfiskeri og naturoplevelser, heraf 2 i 

samarbejde med Viborg Kommune og Naturens Rige-foreninger. I form af Aktivitetsdage for børnebørn og 

bedsteforældre på Søndermølle. 

1 arrangement for publikum – Foreningernes Dag, hvor folk havde lejlighed til at så en god snak om, hvad 

vi er for en forening. 

 

Bådene. 

Vores nok største aktiv er jo vores både i henholdsvis Viborg søerne og i Hald sø. 

Der er tilmeldt ? til Viborg bådene og ? til Hald sø bådene og det er jo rigtig dejligt med så mange brugere, 

men det kræver altså en masse arbejde at holde denne ’’ flåde ’’ i gang  og her vil jeg gerne opfordre 

medlemmerne til at holde lidt selvjustits med at bådene forbliver i nogenlunde stand og her tænker jeg nok 

specielt på at man efterlader bådene i en stand som man selv ønsker at modtage dem. 

Fjernelse af ens eget affald ( og andres hvis noget skulle have glemt det ) og måske lidt rengøring når man 

efterlader bådene. 

Vi har heldigvis været forskånet for det helt vilde hærværk i år, dog har der været det sædvanlige hærværk i 

Hald sø bådene med brække / brænde årene og det slipper vi åbenbart aldrig for. 

Vi har valgt at alle bådene i Viborg søerne får base nede ved bådelauget og dette er sket for at afhjælpe 

tilsynet med bådene og i samme øjemed har vi valgt at indkøbe en motor til den sidste båd også. 

 

Aktivitetsudvalget har, som I nok kan tænke jer, haft et megatravlt år i et forsøg på at lave så mange 

aktiviteter som muligt for jer medlemmer. 

 

Deltagelsen i de fleste aktiviteter, både klubaftener og fisketure, har mange gange været skuffende, så vi 

har selvfølgelig tænkt over hvad vi måske gør forkert. Eller er der ganske enkelt ikke interesse for det, vi 

tilbyder?  

Derfor har vi også et par gange opfordret jer til at komme frem med idéer til, hvad vi skal lave fremover. 

Der er kun kommet svar om emner til klubaftener fra et par medlemmer, men ellers har I ikke meldt ud, 

hvad I godt kunne tænke jer. Det ville være rigtig godt, hvis I ville komme frem med jeres ønsker og idéer til 

eller mere af det samme eller hvad du nu ku’ tænke dig. 

 

Vi har altså måttet indse, at i 2017 var der for mange aktiviteter at arbejde med. Det er ikke lysten, der 

mangler – det er megahyggeligt at være med til at lave spændende ture og f.eks. grejaftener. 

Så vi har nu lagt op til, at der i 2018 bliver knap så mange klubaftener og måske lidt flere  fisketure. Men det 

er selvfølgelig op til den nye bestyrelses aktivitetsudvalg, hvor meget eller lidt man kan få tid til. 

 

Hele bestyrelsen har også haft et travlt år. Dels de mange arrangementer at planlægge og udføre, så der 

var en masse aktiviteter for medlemmerne. Dels har året været præget af en masse ”baggrundsarbejde”, 

som foreningen har engageret sig i for pleje medlemmernes lystfiskerinteresser, ikke mindst over for 

myndighederne. 



Vandområdeplaner 2015-21: Vi har deltaget som en af 20 organisationer i ”Vandrådet for Randers Fjord og 

opland”, som f.eks. vore lokale søer indgår i.  Der har været mange møder og diskussioner idet alle 

interesser var repræsenteret. Miljø- og Fødevareministeriet havde udpeget en masse vandløb, som man 

ønskede skulle udgå at vandplanerne. Vi har været ude at inspicere en række vandløb i Viborg Kommune og 

vores anbefalinger er blevet anerkendt af Viborg Kommune, som har sendt dem videre til ministeriet. Det 

betyder i praksis, at 2 flotte bække står til at blive ”reddet” fra at blive til ”afvandingskanaler”, som der jo 

ikke stilles særlige krav til mht. økologisk tilstand. Flot arbejde Erik! 

Udviklingsplan for Viborgsøerne: Vi har bl.a. udarbejdet forslag til info-tavler til slæbestederne og de 

offentlige bredder. Desuden har vi bedt om bedre lystfiskerfaciliteter i form af nye fiskebroer eller få gjort 

nogle eksisterende bedre egnet til fiskeri. Nu hvor søregulativet formentlig vedtages endeligt i marts, kan 

også ”plan-folkene” komme i gang med søplanen – nu hvor reglerne er afklaret – mht. hvad man må og ikke 

må i og langs søerne. 

Regulativ for Viborgsøerne: Dette har vi arbejdet med i flere omgange for at sikre lystfiskerinteresser 

tilgodeses. Både direkte med Natur & Vand og gennem samarbejdet i Søernes Samarbejdsudvalg. Bl.a. har 

vi arbejdet for at fastholde fartbegrænsning, tillade bivuakering, skiltning på off. bredder (hvor må man 

fiske), undgå et totalforbud mod forfodring, samt et par andre ting. Ikke alt er lykkedes som vi gerne ville, 

men nu er regulativet færdigt og bliver som sagt formentlig vedtaget i byrådet til marts. Herefter kan man 

begynde at sætte ting i gang i kommunens forskellige afdelinger, f.eks. forbedring af skiltning, broer osv. Vi 

kommer tidligst til at se nogle resultater til efteråret. 

Søernes Samarbejdsudvalg: Her mødes vi 2-3 gange årligt med andre søbrugere: Viborg Bådelaug, FDF 

Sejlcenter, Gymnastikhøjskolen, Ro- og Kajakklubben, Naturfredningsforeningen og Turistforeningen 

(VisitViborg) og diskuterer stort og småt vedr. søerne. 2 gange årligt – eller efter behov - mødes udvalget 

med Viborg Kommunes Natur&Vand-afd. samt indkaldte eksperter afhængigt af dagsordenen. Ved disse 

møder fremfører udvalget eller de enkelte foreninger deres synspunkter over for forvaltningen, som er 

”vandløbsmyndighed” for Viborgsøerne.   

Vores samarbejde med BSF om Gudenåkortet kender mange efterhånden til, men det lader ikke til, at det 

er gået op for jer, at I som medlem af VibFisk frit kan bruge RSK’s klubhus i Gjerrild, hvor der er adgang til 

køkken med køl+frys, toilet og bad og en hyggelig stue. Du kan også for kr. 25 leje en køje for natten, eller 

70,- for en lille hytte, hvis du gerne vil fiske både sen aften eller tidlig morgen. Eget værelse fås f.eks. for 

130,- pr.nat. 

 

HSB-samarbejde: Vi har i år etableret et samarbejde med Hald Sø Bådelaug, som p.t. har nogle 

udfordringer i den vandløbspleje, de har ansvaret for. Vi hjælper til i det omfang, vi kan, og holder hinanden 

orienteret via nogle online logbøger, så bestyrelserne kan følge med i, hvad der foregår og bevare 

dokumentation for efterfølgende bestyrelser. I 2017 har vi f.eks. hjulpet til ved de 2 vigtigste vandløb for 

gydende søørreder: 

Dollerup Bæk oven for Mølledammen var ved helt at forsvinde af syne under et tykt tæppe af 

brøndkarse.  Hvis karsen får overhånd hæmmer eller umuliggør det væksten af den mangfoldighed af 

planter, der kendetegner et godt og rent vandløb. I samarbejde med Hald Sø Bådelaug brugte 4 mand en 

oktobersøndag på at beskære og fjerne nogle tons brøndkarse, så bækken blev klar til tage imod de 

ørreder, der over vinteren skal op at finde et godt sted at gyde, og hvor ynglen senere skal vokse op. 

Mostgård Bæk: Ca. 150m af denne vigtige gydebæk var februar i fare pga. et gennembrud, og endnu 

længere stræk truet af afskæring, hvis ikke der blev grebet ind. Her blev der over flere indsatser lappet med 



sten, træ og jord/grus, og hermed blev flere hundrede meter gydebæk reddet. I sommer blev der luget lidt 

dueurt og pil opstrøms. Vi har anbefalet tilplantning for at opretholde bækkens forløb. 

 

Udsætninger af fisk: Igen i år blev 500 store ørreder sat ud i Nørresø og 30.000 ål fordelt i begge søer. Det 

er fisk for godt 80.000,- så vi har fået næsten 3 gange så meget retur, som vi som medlemmer betaler for 

fisketegn (185kr x 165 medlemmer = 30.525,-) 

Stigsbæk: I august var vi ude at luge overskydende planter fra bækken og bredden, så strømrenden blev 

endnu bedre til at fjerne sandaflejringer, særligt på strækninger både op- og nedstrøms gydebankerne. 

Men nænsomt, så både skjul og strømlæ bevaredes og der blev endnu flere gode opvækstmuligheder for 

fiskeyngel. Det ser rigtigt godt ud nu, og bækken er efter etablering af gydebanker og div. beskæringer selv 

begyndt at kunne flytte sand, så der viser sig endnu mere flot grusbund, der er ideel at gyde i. Vi lægger 

billeder/ video på hjemmesiden, så man løbende kan se forandringerne. Endnu har vi ikke konstateret 

gydeaktivitet, men håber på, at de nuværende og kommende forbedringer i Nørremølle Å, Loldrup Sø og 

Nørresø vil medvirke til mere ørredtrafik. 

Vandremuslingen. 

Den får vi jo nok ’’ glæde ’’ af i mange år fremover! 

Vi kan se, at bestanden af den vokser og specielt på de både, der bliver lagt på land ved bådelauget, er der 

mange muslinger på bunden af. 

Vandet bliver helt sikkert mere klart fremover og da muslingerne jo også skal have noget at spise går det jo 

nok ud over andre arter af dyr og fisk! Det bliver spændene at se hvordan søerne vil ændre sig i de 

kommende år. 

Nørresø er p.t. i ”moderat økologisk tilstand” og Søndersø i ”ringe økologisk tilstand” og dermed et stykke 

fra målet om ”god økologisk tilstand”, som er et lovkrav fra Miljømålsloven fra 2003.  Fristen for at nå målet 

var egentlig 2015, men nu er det udsat til efter 2021, da det er en årelang proces før de projekter, der er 

gennemført og de, der er på vej i oplandet til søerne – slår igennem på tilførslen af næringsstoffer til 

søerne, specielt fosfor. Ærgerligt, det skal tage så lang tid, men så må vi trøste os med, at kommunen 

forsøger at skaffe pengene til nogle af projekterne fra staten eller fonde, så det hele ikke skal betales af 

kommunekassen. Der skal bruges mange millioner, før der kan opnås en vedvarende ”god økologisk 

tilstand”. 

Kommunen er også helt opmærksom på, at vandremuslingen kan medvirke til klarere vand og dermed 

større plantevækst, som giver større omsætning af næringsstoffer, men også på, at den påvirker den øvrige 

bundfauna, f.eks. dammuslingen. 

 

Hjemmesiden:  

Fiskepleje: Vi har udarbejdet et sæt anbefalinger mht. fiskepleje og et sæt grundregler for vores 

søkonkurrencer. Det handler bl.a. om at de store gydefisk bør genudsættes. 

Fangstrapporter: Vi har også fået en side med fangstrapporter. Den er lavet i samarbejde med DTU/Aqua. 

Det har taget lang tid at få i gang. I oktober 2015 – efter at have hjulpet med udviklingen som testbrugere 

af Fangstjournalen - spurgte vi DTU/Aqua om vi kunne komme til at trække fangster fra Fangstjournalen ind 



på vores nye hjemmeside – så man ikke skulle indberette flere steder. Dengang var der travlhed med at få 

selve Fangstjournalen gjort færdig og lagt på nettet, så der var ikke flere penge til mere udvikling. Senere 

kom Fangstjournalen som app, og derefter blev der endelig penge til mere udvikling. Vi ville ikke betale 

programmeringen, da det jo ville blive noget, som alle foreninger kunne bruge – og sådan er det blevet nu. 

Det man ser på vibfisk.dk er altså fangstrapporter, som er indberettet til Fangstjournalen, hvor medlemmer 

har givet lov til, at de også må vises på Viborg Fiskeriforenings side. 

(Vi opfordrer kraftigt alle medlemmer til at bruge DTU/Aquas fangstjournal, som både findes til computere 

og som en app til mobiltelefoner. Det er blevet rigtigt nemt at indberette sine fangster, og man bestemmer 

selv om man vil offentliggøre hvad og hvor man har fanget noget. I uge 10 holder vi en temaften, hvor vi 

viser hvor let det er.) 

Frit fiskeri i offentlige vande: På hjemmesiden kan du se hvor der er gratis fiskeri i Herning, Ikast, 

Ringkøbing, Randers, Århus og Vejle kommuner. Vi ville gerne, at Viborg Kommune lavede en oversigt over 

alle de steder, hvor man faktisk gerne må fiske, da kommunens ejendom jo grundlæggende er et fælles 

gode – lige som man gør i vores nabokommuner. Derfor sendte vi I juni en liste til kommunen, hvor vi 

nævnte en hel del mindre søer og vandløbsstrækninger, som kommunen ejer eller er medejer af, som vi 

mente kunne åbnes for gratis fiskeri for borgerne. 

Pga. travlhed i forvaltningen går der nok et stykke tid endnu, før vi får svar.  

Vi sendte også en liste til Naturstyrelsen vedr. de statsejede søer, men heller ikke det er afklaret endnu. 

 

Sammenfatning: 

Vi synes, vi efter bedste evne har gjort alt hvad vi kunne for at få lystfiskernes interesser tilgodeset i alt det, 

der foregår i og med vore lokale vande i disse år. Hvem gør det hvis ikke vi gør det? 

Vi har også brugt mange ressourcer på vandmiljøarbejde og fiskepleje og også på at udbrede kendskabet til 

livet i søer og vandløb.  

Der er altså rigtigt mange ting og projekter, som er landet i 2017, så vi har da en forventning om, at vi får et 

noget mere roligt 2018, så vi kan komme mere ud at fiske 😊 

Vi håber, at vi i 2018 kan arbejde i en fuldtallig bestyrelse. Lige som i 2017 behøver vi jo ikke være enige om 

alt for at vi kan have et godt samarbejde – så kom ind i kampen og gør din indflydelse gældende! 

Jeg vil også gerne sige Tusind tak til PH-Grej og Grejkælderen for deres støtte især i fb. med 

fiskekonkurrencen, men også for et godt samarbejde gennem hele året. 

Viborg Baadelaug skal igen i år have en stor tak for at stille deres klubhus til rådighed for vores møder og 

medlemsaftener. 

Til sidst vil jeg gerne rette en mega stor tak til Lise som hjælper utroligt meget i foreningen, både med de 

regnskabsmæssige men også til vore arrangementer og en lige så stor tak til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i bestyrelsesarbejdet. 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 


