
Generalforsamling, torsdag den 20.02.2020  

(Referat med rødt) 

 

1. Valg af dirigent: (Carsten Overgård modtager valg)  

Carsten Overgaard valgt-Carsten konstaterer, at vedtægterne er overholdt. 

 

2. Valg af protokolfører: (Lise Greve modtager valg)  

     Lise Greve meldt afbud 

Erik Ejlersen valgt i stedet. 

 

3. Bestyrelsens beretning (v/formanden) - se bilag 1 nedenfor 

Oplysende spørgsmål om sporing af udsatte fisk… 

Fyldestgørende beretning af Claus- godkendt med applaus af generalforsamlingen. 
 

4. Årsregnskab (v/kassereren) -se bilag 2 nedenfor 

     Årsregnskabet godkendt uden bemærkninger. 

5.  Indkomne forslag pr. 6.2.2020:   

Baggrund: Formandshvervet og andre tillidshverv kan lettere gå på skift og tilgodese holdninger, 

interesser og evner, når en bestyrelse selv fordeler årets opgaver mellem sig – helt lige som i vort lands 

almindelige demokrati. Selv om man indvælges i bestyrelsen for 2 år, kan posterne godt omfordeles ved 

næste konstituering. Det betyder i praksis, at hvervet som formand, næstformand, kasserer og sekretær kun 

er gældende indtil næste konstituering, dvs. ca. 1 år. Denne fleksibilitet, sammen med en lettelse af 

administration og mindre mødebehov, skal give mere plads til at bestyrelsesmedlemmer kan bruge deres tid 

i højere grad på fisketure, klubaftener og andre gode interesser.  Derfor flg. 4 forslag:  

5.1 Bestyrelsen foreslår flg. ændring af vedtægternes § 8 stk1-3 som flg.:  

§ 8. Bestyrelsen:  

1. Bestyrelsen består af 6 personer, der vælges blandt medlemmer på mindst 15 år på den årlige 

generalforsamling. Mindst 4 medlemmer i bestyrelsen skal være 18 år eller derover, herunder 

formand og kasserer.  

2. Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg på skift med længstsiddende 

halvdel hvert år. Er et længstsiddende medlem erstattet af en suppleant er denne post også på valg.  

3. Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med 

formand, næstformand, kasserer og sekretær samt 2 bestyrelsesmedlemmer. Ved stemmelighed i 

forbindelse med afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.  

Vedtaget: Alle 25 tilstedeværende stemte for forslaget og ingen imod. 

 

 



Baggrund: For at gøre bestyrelsesdeltagelse lettest mulig samt mindre tidkrævende og dermed også 

attraktivt for flere, der gerne vil have indflydelse på foreningens virke, foreslår bestyrelsen følgende 

tilkendegivelser fra generalforsamlingen (uden for vedtægterne):  

5.2 - at der i 2020 og fremover satses på at tilkøbe mest mulig hjælp til administrative rutiner i det omfang  

økonomien tillader det. (se bilag med eksemplet: ForeningLet, eller tjek DGI’s foreningsservice – VibFisk 

er medlem af DGI)  

5.3 – at bestyrelsen kun har pligt til min. 2 årlige møder, ud over det konstituerende møde. Herudover kan 

formanden indkalde til fremmøde, når denne finder det nødvendigt.   

5.4 - at bestyrelsen også kan træffe beslutninger ved kommunikation via lukkede grupperinger på sociale 

eller andre digitale medier, samt via e-mail. Beslutninger ad denne vej kræver 4 stemmer, eller 3 stemmer 

inkl. formandens.  

Spørgsmål ang. udgifter til hjælp til bestyrelsen (tilkøb af værktøjer) stillet af et medlem. . 

Dette afføder god debat og livlig diskussion om foreningens overlevelse, hvis forslaget ikke vedtages. 

 

         Forslaget vedtaget:  23  tilstedeværende stemte for forslaget og 2 imod. 

6. Kontingentfastsættelse:  Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2021  

 Forslaget vedtaget: Alle 25 tilstedeværende stemte for forslaget og ingen imod.  

7. Valg af formand: (udgår hvis forslag 5.1. vedtages) (udgår) 

  

8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år og 1 for 1 år.  

 

Ivan Pedersen valgt til bestyrelsen for 2 år  

Mark Hemmingsen valgt til bestyrelsen for 2 år 

Allan Tougaard Christensen valgt til bestyrelsen for 2 år 

Mads Primdahl Thorsen valgt til bestyrelsen for 1 år 

  

9. Valg af 1 bestyrelsessuppleanter for 2 år: Der skal vælges en 2. bestyrelsessuppleant.   

Anders Jepsen Mark valgt for 2 år 

  

10. Valg af 1 revisor for 2 år:   

Kim Andersen  genvalgt  

  

11. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år:  

      Niels Møller Christensen genvalgt 

 

  

12. Eventuelt: Herunder kan intet vedtages.  

       Intet  



Bilag 1 
 

Generalforsamling 20.2.2020 

 

 

Bestyrelsens beretning: 

 

Medlemmer:  

Vi er blevet lidt færre, en anelse mere end naturlig afgang som flytning, sygdom og 

dødsfald kan redegøre for. Lige nu er det vores både der trækker mest, det almindelige 

medlemskab glemmer folk åbenbart, det kan ikke være beløbets størrelse der gør da 

det kun udgør 100 kr. Jo flere medlemmer vi er, jo stærkere står vi jo når der er ting der 

skal drøftes / besluttes vedr. søerne . 

Medlemstallet er kun på omkring 100 stk. i dag hvilket nok stiger lidt når det bliver 

bedre vejr og bådene begynder at trække lidt igen.   

Aktiviteter:  

I 2019 bød igen på mange aktiviteter for medlemmerne, både inde og udenfor! 

Vi er glade for vores aftale med FDF Sejlcenter som har gjort det muligt at holde 

klubaften eller grejaften hver 14. dag. Vi har haft mange hyggelige timer sammen, hvor 

vi bl.a. startede op med at lave ting til isfiskeri, hvilket dog var spildt sidste år da frosten 

ikke var hård nok til isfiskeri! (vi håber der kommer låg på søerne på et eller andet 

tidspunkt). 

Vi lavede også fladfiskeforfang og de blev benyttet bl.a. på vores foreningstur til huset i 

Gjerrild, mere om denne tur senere. 

Som forberedelse til en Randers havn lavede vi lidt luretter samt dropshot rigs. 

Derud over har vi fået smurt fiskehjul lavet kystblink og sikkert fortalt en enkelt løgn 

historie eller to om vores store fisk! 

Vores klubaftener er ikke kun hvor man skal side og lave fiskegrej eller andet, det er 

også en aften hvor man bare kan møde op og få en kop kaffe og et stykke kage og en 

hyggelig snak. 

Det har været lidt svært at blive ved med at finde på aktiviteter til denne aften så hvis 

nogle medlemmer skulle have et ønske om at lave et eller andet er det bare at sige til, 

så forsøger vi at opfylde disse ønsker. 

I år er vi startet op med at have klubaften sidste onsdag i måneden. Med sådan en fast 

dag håber vi det bliver nemmere at huske og at lidt flere benytter sig af det. Hver gang 



vi har en klubaften, vil der blive slået noget op på vores hjemmeside og der vil blive 

sendt en nyhedsmail ud også.  

De første klubaftener i år står i fluernes tegn og her er det Leo Hestbech som vil hjælpe 

os igennem med at lave disse. Næste gang er faktisk på onsdag den 26 – kom og vær 

med! 

Vi har også haft nogle fælles ture i løbet af året. 

Vi har bl.a. været i Randers for at jagte aborre hvilket gik udmærket. 

Vi har også været på søerne flere gange for at finde nogle aborrer og det er ikke gået så 

godt, vi har ikke fanget en eneste aborre på disse ture men en hel del gedder er det 

blevet til i stedet. 

Aborren er en lunefuld fisk som ikke altid er nem at fange, men mon ikke vi hitter dem 

på en eller anden tur her i år. 

Vi har været i Mariager fjord for at jagte havørreder, Bojanna og Mads stod for denne 

tur. Havørrederne ville dog ikke lege med denne dag men en skøn tur blev det alligevel. 

Vores årlige weekendtur til sommerhuset i Gjerrild er et hit blandt mange. 

I år var det Thorkild og Erik der stod for planlægningen af denne og det gjorde de med 

stor succes! 

Lækker mad og god stemning og ikke mindst dejligt vejr prægede denne tur og at så 

fiskene var i bidehumør gjorde det jo ikke ringere. 

Der blev fanget fjæsinger, skrubber, isinger, rødspætter hvilling, knurhane, savgylte, sej 

samt makreller. 

På denne tur fisker vi til kasse så alle får nogle fisk med hjem. 

Skøn tur, som helt sikkert bliver gentaget i år. 

 

Normalt bliver der afholdt både en grejauktion samt lystfiskeriet dag sammen med 

Viborg Sportsfisker Forening, men sidste år valgte vi at aflyse begge ting. Grejauktioner 

mente vi godt kunne trænge til en pause så folk havde et ekstra år til at få ryddet op i 

gemmerne og få nogle nye ting med på auktionen. 

Lystfiskeriets dag blev aflyst da man fra forbundets side havde valgt at lægge den i 

forbindelse med en helligdag, og det kunne vi ikke byde dem, der skulle afholde den. 

 

Bådene. 

Det største aktiv i foreningen 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 sit præg på vores både, såmænd ikke fordi de ikke bliver behandlet 

ordentligt af medlemmerne, men fordi de bliver brugt meget. 

Dog er det ikke alle der efterlader dem i den stand som det modtager dem! 



En gang imellem er der nogle medlemmer, der glemmer at rydde op efter sig men mon 

ikke de snart lærer det! 

Vi har ikke haft de vilde store dyre reparationer på dem sidste år ud over brækkerede 

årer, ødelagte åregafler, ødelagte fortøjninger, mistede ankre etc. 

Vores motorer har holdt til brugen af bådene og det er godt da det kan være dyrt at få 

dem repareret.   

Bådene er ved at bære præg af at blive brugt meget og det gør at vi er nødt til at starte 

på at skifte nogle af dem ud i år. 

Hald Sø båden ved Skytteholm er ved at være ringe, så den vil blive skiftet i år 

En af bådene i Viborg søerne er også ved at trænge til udskiftning så den vil også blive 

skiftet i år til en alubåd som kræver mindre vedligeholdelse. 

De gamle har jo også en værdi og vil blive solgt enten til medlemmerne eller andre 

steder. 

Til slut vil jeg lige sige at vore medlemmer er flinke til at meddele hvis der er mangler 

eller andre ting galt med dem. 

  

 

Udviklingsplan for Viborgsøerne – vi husker også dem, der gerne vil hygge sig med at 

fiske fra land! 

Vi har siden 2016 bl.a. udarbejdet forslag til info-tavler til slæbestederne og de 

offentlige bredder. Desuden har vi bedt kommunen 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 nu er broen ved rygmarvscentret renoveret og broen 

ved Nørresøvej/rastepladsen bliver også renoveret og får tilføjet en fiskeplatform – det 

afventer dispensation fra både naturbeskyttelses- og vandløbsloven. Vi har også ønsket 

en ny fiskebro ved Nybro (mellem søerne) på nordøstsiden, så publikum (gående, 

MTB’er/cyklister, løbere osv) ikke støder ind i lystfiskere eller deres grej – denne 

afventer også p.t. §3 dispensation og tilladelse efter vandløbsloven. 

Mht. informationstavler/skilte: Nye medarbejdere har overtaget opgaven ved 

kommunen, men iflg. et referat fra Klima- og Miljøudvalget ved kommunen regner man 

nu med at færdiggøre informationstavlerne i løbet af 2020. Lad os nu se, om det kun 

bliver skilte på stierne eller om de husker sø-tavlerne.  

Vores oplæg vedr. lystfiskeri i Viborgsøerne kan I se på opslagstavlen ved FDF 

Sejlcentret. 

 

 

 



Søernes Samarbejdsudvalg:  

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

Gymnastikhøjskolen, Ro- og Kajakklubben, Naturfredningsforeningen og 

Turistforeningen (Visit-Viborg) 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. Forvaltningen aflyste et møde i maj, hvor SU 

gerne ville have fulgt op på emnerne i Søernes Udviklingsplan, skiltning, fiskepladser, 

fiskeri i kommunale vande, lysregulering, gæstebådpladser, og meget mere, men Natur 

og Vand mente ikke, at der var ”nok at holde møde om”. I mellemtiden har Klima- og 

Miljøudvalget fulgt op på nogle af emnerne, så vi håber, der kommer skred i tingene 

igen i 2020. 

 

 

Udsætninger af fisk:  

Igen i år blev 500 havørreder i størrelsen 17 – 22 cm sat ud i Nørresø, de stammer fra 

Gudenåens ørredfond.  

Derud over blev der også sat 30.000 ål ud fordelt i begge søer. Det er fisk for godt 

80.000,-  

Bestanden af Vandremuslingen bliver større og større, den er massivt tilstede i Nørre sø 

og har også bredt sig til Sønder sø. Den kommer helt sikkert også ud i Hald sø på et 

tidspunkt hvis dette da ikke allerede er sket. 

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 

naturlig 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 / fiskelaver 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. 

Vi er spændt på at se hvad de gør ved faunaen i søerne i de kommende år. 

 

Hjemmesiden:  

Folk er generelt tilfredse med hjemmesiden, som de fleste besøger på deres 

mobiltelefon. Der er mange daglige besøg på selvfølgelig forsiden med NYHEDER, men 



også siderne om bådene, frit fiskeri, fangstrapporterne, søkortene og kalenderen. 

Besøgstallene har været i stigning siden årsskiftet. 

Siden med ”Frit fiskeri i offentlige vande” er f.eks. besøgt 72 gange de seneste 4 uger, så 

den imødekommer tydeligvis et behov hos mange:  

Her kan du i øjeblikket kun 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 2½ 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. Vibfisk.dk kunne godt have flere avancerede funktioner 

til glæde for lystfiskere, men den er indtil videre holdt rimeligt enkel og mobilvenlig, så 

den er også nem at opdatere og vedligeholde. 

Vores facebookside kører også fint, der bliver vist fisk derinde og stillet alle mulige 

spørgsmål om fiskeri og andet blandt medlemmerne. 

 

Sammenfatning: 

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

tilgodeset i alt det, der foregår i og med vores lokale vande i disse år.  

 

Vi har også brugt en del ressourcer på fiskepleje og også på at udbrede kendskabet til 

livet i søer og vandløb.  

Vi håber, at vi også i 2020 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! 

For at gøre det endnu lettere for medlemmer at deltage i bestyrelsesarbejdet, har vi 

lavet nogle forslag, der gerne skulle gøre, at det i hvert fald ikke er pga. manglende tid, 

at man kan tage en tørn i bestyrelsen. Det kommer vi tilbage til om lidt. 

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 alle bestyrelsesmedlemmerne for det 

arbejde de har lagt i denne forening. 

Folk skal huske at det er frivilligt arbejde, som bliver udført at disse mennesker! 

Også skal der lyde en stor tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i 

bestyrelsesarbejdet. 

 

Hermed vil jeg overlade beretningen til generalforsamlingen. 

 

Bilag 2 -næste side 
 



 

 


