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Generalforsamling 21.2.2019, bestyrelsens beretning 

 

Medlemmer:  

Vi blevet lidt færre, en anelse mere end naturlig afgang som flytning, sygdom og dødsfald kan redegøre 

for. Vi er pt. ca. 150 medlemmer. 

Aktiviteter:  

I 2018 har der været også været mange tilbud til medlemmerne, dog ikke så mange, som vi egentlig 

gerne ville. Vi er glade for aftalen med FDF Sejlcentret, som har gjort det muligt at holde klubaften eller 

grejaften hver 14. dag (med enkelte undtagelser). Vi har haft det hyggeligt sammen, og også fået lavet 

lidt forskelligt grej. (luretter, isfiskegrej, div blink, osv…)  

I efteråret blev der installeret en permanent fladskærm i lokalet, så det nu er nemt at dele billeder, 

filmklip, instruktionstegninger og meget andet. 

Vi har også afholdt et kursus i brug af Fangstjournalen i marts, og i april startede vi fotokonkurrencen. 

Disse initiativer har mere end tredoblet antallet af ´vibfisk-medlemmer, der støtter forskningen og 

indberetter til Fangstjournalen.  

I året er det ikke blevet til så mange fisketure, som vi gerne ville - men i forårsmånederne var der til 

gengæld god gang i den, og især aktiviteterne i juni krævede en hel del planlægning og arbejde med 

arrangementerne.  

Ture i løbet af året: 

April: En rigtig udbytterig sildetur ud for Virksund 

Maj: Fisketur med foreningsbådene på Viborgsøerne 

Juni: Den store konkurrence på søerne med god deltagelse og mange fine fangster – det viste sig, at de 

fine præmier lokkede flere til, bl.a. en del fiskere fra andre steder end lige Viborg, der blev fanget 

masser af fisk, mange gedder og enkelte sandarter blev det bl.a.  til. 

Juni: Weekendturen med både til Norddjurs’ kyststrækninger og strande. Der blev også fanget masser 

af flade og det er blevet en fin tradition som vi vil gentage igen i år og forhåbentligt også årene 

fremover. 

September: Aborreturen til Randers – som blev lige så meget sandarttur, som aborretur, faktisk tror 

jeg vi fik flere sandart end aborre, dog kun små sandarter som blev sat ud igen.  

 

Kom i gang med lystfiskeri: 

I Naturens Rige-samarbejdet med kommunen (sundhedscentret, ældrekoordinatoren, frivilligheds-

koordinator m.fl. o.a. naturorienterede foreninger bød vi ind med emnet: ”Kom i gang med lystfiskeri 

(igen?)”  for folk over 60. Vi har holdt et intromøde og efterfølgende en grejaften og endelig en fisketur 

i maj. Det gav ikke en flok nye medlemmer som forventet, så vi tvivler på, at de enkelte i målgruppen 

kendte (nok?) til aktiviteten. Den blev så vidt vi kunne konstatere kun markedsført på Pindle, hvor den 

jo drukner helt, hvis man ikke lige specifikt leder efter sådan noget… 

 

Vi har også hjulpet ca. 40 børn og nogle få voksne med at fiske for første gang. Det foregik ved Hald Sø 

under Boligselskabernes Fællessekretariats friluftsarrangement for boligafdelinger i Viborg, Bjerringbro 

og Rødkærsbro. 
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Lystfiskeriets dag . 

En hyggelig dag som vi sammen med Viborg Sportsfiskerforening efterhånden har afholdt nogle år 

sammen. Der er masser af børn og forældre som denne dag enten får fisket eller sejlet en tur i en af 

vores både. I år vil denne dag måske blive afholdt på Sønæs, mere om dette senere. 

 

Grejauktion. 

Vi har i samarbejde med VSF igen afholdt en grejauktion i marts. Der var denne gang ikke så mange 

spændende ting til salg og der var heller ikke mange der fik noget nyt / brugt grej med hjem. I år har vi 

derfor besluttet at springe over, da der pga. den ringe omsætning heller ikke kom noget økonomisk ud 

af arbejdet med denne aktivitet. Vi håber at grejauktionen vender tilbage måske næste år. 

 

Bådene. 

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

De bliver alle benyttet meget i så og sige alle årets måneder. Det sætter selvfølgelig sit præg på vores 

både, ikke fordi de ikke bliver behandlet ordentligt af medlemmerne, men fordi de bliver brugt meget. 

Vi har haft nogle store udgifter på bådene sidste år, bl.a. skulle en motor til reparation hos 

forhandleren da der skulle en ny karburator på den, denne regning lød på omkring 5000 kr. Dette 

sammen med årer, åregafler, hængelåse, ankre, fortøjninger og andre ting gør at vi er nødt til at hæve 

prisen på bådmedlemmerne en smule i år da det ellers ikke kan løbe rundt. 

I år vil vi også begynde at se efter nye både til foreningen, ikke at vi skal skifte alle både ud på en gang 

men vi er nødt til at få startet på denne udskiftning inden de går helt i stykker / slidt op. De gamle har 

jo også en værdi og vil blive solgt enten til medlemmerne eller andre steder. 

Til slut vil jeg lige sige at vores medlemmer er flinke til at meddele, hvis der er mangler eller andre ting 

galt med dem. 

 

Vandområdeplaner 2015-21: 

 Mange - endda helt enige - vandråds og kommuners anbefalinger til udtagelse eller inddragelse af 

vandløb til at udgå af områdeplaner eller indsatsplaner er blevet fuldstændigt negligeret af Miljø- og 

Fødevareministeriet – uden begrundelser. Viborg og andre kommuner protesterer i nyt høringssvar og 

nævner bl.a., at det ikke bliver nemt at mobilisere interesseorganisationer og lokal ekspertises frivillige 

arbejdskraft en anden gang, når der kaldes. Mange har taget fri for at kunne komme til møder og 

besigtigelser i arbejdstiden, så det absolut mindste man kunne forvente var vel nogle faktabaserede 

begrundelser. Vi håber, ministeriet tager sagen op til genovervejelse. Ellers vil Viborg Fiskeriforening og 

mange andre næppe fremover bruge tid og kræfter på deltagelse i vandråd.   

 

Udviklingsplan for Viborgsøerne:  

Vi har siden 2016 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. Det går ikke så hurtigt med forbedringerne, men lige nu er der 

udsigt til, at broerne ved rygmarvscentret samt broen ved Nørresøvej/rastepladsen bliver renoveret, 

og sidstnævnte får tilføjet en fiskeplatform. Desuden søges nu om tilladelse til at opføre en fiskebro 

ved Nybro (Randersbroen) på nordøstsiden, så publikum (gående, mountainbikes/cyklister, løbere 

osv.) ikke støder ind i lystfiskere eller deres grej.  
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Mht. informationstavler/skilte: En ny medarbejder har overtaget opgaven ved kommunen, men vi 

regner med, at der så småt kan begynde at ske noget på et tidspunkt efter sommerferien. 

 

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.   

Nu støtter også Margrethes skibsførere SU-foreningernes ønske om lysregulering under Nybro, så 

farlige situationer ved gennemsejling bedre kan forebygges. Vi håber, der kan findes penge til projektet 

inden turistsæsonen.   

HSB-samarbejde: 

 Sammen med Hald Sø Bådelaug indgav vi i sommer et høringssvar til projektet ”Faunapassage – Non 

Mølleå”, da projektet pga. meget begrænset økonomi desværre ikke imødekommer alle krav om 

”fuldstændig fri passage” for al fauna, som jo er målet med det hele. Vi håber, at der i de kommende år 

kan findes midler til løbende at forbedre det nyåbnede vandløb. Interesserede kan finde høringssvaret 

kan findes på vibfisk.dk. 

 

Omegnens Allround Klub: 

Vi har indledt et samarbejde med denne klub som betyder at vi kan benytte deres fiskevande. Kig på 

vores hjemmeside og læs mere om dette samarbejde. 

  

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 

kr. 80.000,-  

 

Vandremuslingen: 

Vandremuslingen er jo formodentlig kommet for at blive her, den er massivt tilstede i Nørresø og mon 

ikke den snart også får udbredt sig noget mere i Søndersø. 

Tilstedeværelsen af den gør jo at vandet bliver meget klarere hvilket bundplanter nyder godt af, de 

vokser nærmest eksplosivt disse år og breder sig længere og længere ud i søen. 

Det negative ved denne invasive musling er jo, at den sikkert får udkonkurreret den naturlige art af 

musling, nemlig dammuslingen. Den sætter sig simpelthen på den i et stort lag, hvilket gør af 

dammuslingen dør af sult.  

Den lever jo også af hvad andre fisk / fiskelarver lever af, så der kommer helt sikkert til at ske et eller 

andet med de fisk og hvad der ellers er normalt forekommende i søerne. Hvad der kommer til at ske, 

er der nok ingen der ved det vil tiden nok kun vise.  
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Hjemmesiden: 

Der er kommet flere nye emner på vibfisk.dk, bl.a.: 

Referater fra bestyrelsesmøder 

Referater fra generalforsamlinger 

Privatlivspolitik/cookiepolitik 

Fotokonkurrence 

Billedgalleri fra masser af fisketure 

Frit fiskeri i offentlige vande:  

På hjemmesiden kan også 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 for 1½ år siden 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 (nye vandløbsregulativer for hele kommunen) 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. 

Jeg håber at i kigger på vores flotte hjemmeside engang imellem! Der står rigtig mange nyttige ting og 

det er også her vi bl.a. opdaterer vores kalender med hvad der kommer til at ske. 

Vores facebook-gruppe kører også fint, der bliver vist fisk derinde og stillet alle mulige spørgsmål om 

fiskeri og andet bl.a. medlemmerne. 

 

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.  

Vi håber, at vi også i 2019 kan arbejde i en fuldtallig bestyrelse. Vi behøver 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. 

FDF Sejlcenter skal have en stor tak for at stille deres klubhus til rådighed for vores møder og 

medlemsaftener. 

Til sidst vil jeg gerne rette en meget stor tak til Lise, som hjælper utroligt meget i foreningen, særligt 

med det regnskabsmæssige og en lige så stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats 

i bestyrelsesarbejdet. 

 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 


