
Skanderborg Lystfiskerforening
Referat fra generalforsamlingen den 23.februar

2022.

Erik bød velkommen og efterlyste forslag til dirigent.
Kim blev foreslået og accepterer valget. Ikke andre opstiller så Kim blev valgt.
Kim konstaterer, at der er 5. februar er varslet generalforsamling og der var ingen der var
uenige i, at den er lovligt varslet.  Der var mødt 21 medlemmer til Generalforsamlingen.Alle
har betalt kontingenter så alle er stemmeberettigede.

Formandsberetning 2021
Om årets fiskeri ,vandpleje og kontrolindsats : Sandart festival  blev gennemført
til stor tilfredshed med 30 deltagere og der blev  indmeldt  2 sandarter (86 og 80 cm)
,28 gedder og 1 aborrer. Predator cup  blev gennemført med overvældende
deltagelse.(85 både og op med 180 deltagere ) Der er fra Effektlageret stor interesse
for at fortsætte og måske udvide samarbejdet. Bestyrelsen er helt med på at
fortsætte samarbejdet men er betænkelig ved at øge deltagerantallet væsentlig.

Det øvrige fiskeri på søen efter gedder og Aborrer er nogenlunde godt medens der
ikke fortælles om fangst af sandart ud over ved konkurrencerne.

Fiskeri kontrollørerne har været ude 25 gange og kontaktet 35 fiskere hvoraf 5 købte
fiskekort og 6 opgav at fiske og forlod vandet. Resten havde tingene i orden.

Om klub aktiviteter :Årets har budt på få aktiviteter da alt i lange perioder har været
underlagt corona restriktioner  og af samme grund er der kun afholdt 4
bestyrelsesmøder.

Om fiskevand :  Der er Ingen ændringer i vores fiskevand    —   men det skal
da nævnes at Skanderborg Lystfiskerforening i december 2021 fik fornyet
aftalen om fiskeretten for kommunens dele af Skanderborg søerne så den nu
udløber med udgangen af år 2026.

Om Gæstekort og båd : Vore gæstekort til Odder, Horsens og Silkeborg benyttes
kun i begrænset omfang men ordningen fortsætter. Husk at kortene kan hentes
elektronisk på www.sandarten blot du har fået adgang til at logge på som medlem af
SLF.

http://www.sandarten/


Båden som også skal reserveres via www.sandarten.dk er brugt lidt oftere efter at
den er blevet opgraderet med et bedre ekkolod og el-front motor med ankerfunktion
men der er rigelig mulighed for at booke båden også med kort varsel.

Om Junior og Skole Aktiviteter : Junior aktiviteterne blev aflyst på grund af Corona
men Skoleaktiviteter med P&T-fisketur blev gennemført i både sommer- og
efterårsferien og det fortsætter vi med i 2022 hvis der stadig er nogen der vil hjælpe
med transport og det praktiske..

Om salg af fiskekorts salg af fiskekort er gjort op og jeg kan oplyse at der solgt 334
dagkort, 19 ugekort og 53 årskort. Det er mindre end sidste års salg (for ca 40000 kr
) men udgifterne er uændret så fiskekort puljen vokser stadig. Vi har fra starten af
2022 besluttet at salg af fiskekort fremover kun kan ske via Fiskekort.dk dvs at vore
fysiske salgssteder ophører. Fiskekontrolørene vil dog stadig have mulighed for
sælge fiskekort når de er på kontroltur

Vi har stadig reserveret et betydelig beløb fra fiskekort puljen som bidrag til en
løsning af “Fuldbro mølle” problematikken og derudover håber vi at komme igang
med renovering af bro og slæbested ved Vestermølle og at få etableret mede
pladser og et par fiskeplatforme.

Om Vestermølle og Grønt råd: Ingen nævneværdig aktivitet pga Corona

Om Gudenåsamarbejdet: Formandsgruppen har ligget stille efter uenighed i
gruppen om løsning og holdning til Tangeværket men et enkelt møde i 2021 tyder på
at samarbejdet vil blive genoptaget  i 2022.

Om Fangst Journal og konkurrencen: Kun få medlemmer indberetter deres
fangster på Skanderborg sø til fangstjournalen og det er rigtig ærgerligt da viden om
hvad og hvor meget der fanges kan være nyttig når søens tilstand skal bedømmes.

Stor tak til alle med håb om at 2022 byder på mere aktivitet og godt fiskeri.

Spørgsmål til beretningen : Hvorfor 5 års fiskeriaftale. Hvorfor ikke en permanent aftale ?
Svar: Det var da ønskelig men kommunen vil ikke lave længere aftaler På lokalerne har vi
dog  en 25 års kontrakt.

Formandens Beretning godkendt !

http://www.sandarten.dk/


Finni præsenterer regnskabet :
S k a n d e r b o r g L y s t f i s k e r f o r e n i n g

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1 2021 – 31/12/2021
…………………………………………………………… 2.021 2020

Kontingent og indskud…………………………………… 29.035 30.615

Overskud Predator Cup 2021 5.230

Administrationstilskud 6% …...............………………… 3.132 12.250

Øvrige indtægter…………………………………………. 5.435 6.375

Indtægter i alt…………………………………………… 42.832 49.240

Afskrivninger…............................................................... 9.129 3.500

Underskud Sandartfestival……………………………….. 146 1.399

Tilskud til junior afdeling -500 -1.464

Kursus……………………………………………………. 0 3.642

Leje af fiskevande………………………………………... 7.550 19.150

Generalforsamling og møder…………………………… 250 1.177

Gaver – Pokaler…………………………………………… 0 1.725

Porto og gebyr……………………………………………. 0 225

Forsikring………………………………………………… 1.581 1.556

Småanskaffelser og vedligeholdelse…………….……… 5.378 11.893

Annoncer – PR-materiale-hjemmeside……….………… 3.480 3.139

Bådregistrering……………………………..…………….. 200 200

Udgifter vedr. fisketegn…………………………………… -2.930

Udgifter i alt……………………………………………… 24.284 46.142

ÅRETS RESULTAT……………………………………. 18.548 3.098

BALANCE PR. 31.DECEMBER 2021
………AKTIVER……………………...……………………………… 2.021 2020

Kontant beholdning……..………………………………… 2.092 429

Girokonto 6154816………………..……………………… 71.314 44.900

1 stk jolle samt trailer……………………………... 15.000 15.000

Ny fladskærm 1.000 6.629

Bærbar pc………………………………………………. 1.000 2.000

Frontmotor………………………………………………. 5.000 7.500

Gasgrill……………………………………………………. 500 500

SAMLEDE AKTIVER……………………………..……… 95.906 76.958

PASSIVER.......................................................................
Depositum nøgler………………………………………… 11.200 10.800

Fremmedkapital i alt……………………………...…….. 11.200 10.800

Egenkapital:
Saldo pr. 31/12 2020…………… 66.158
Årets resultat 18.548 84.706 66.158

SAMLEDE PASSIVER……………………………….. 95.906 76.958



Kommentarer:
- Predatorcup. Normalvis 10.000 kr. i overskud men I år røg der lidt fra grundet mad og
drikke.
- Drifttilskud 6%.
- Afskrivninger: Fladskærm sat til 1000 kr, bærbar pc 1000 kr, frontmotor 5000. Afskrevet
godt 9000.
- Fisketegnsmidler anvendes også til leje af fiskevand (arealbestemt), 12000 kr.
- Indkøbt batterier til båd.
- Fejl vedr. fisketegnsmidler korrigeret.
- Vi har et større nøgledepositum, som egentligt ikke er foreningens, men de medlemmer der
har lagt depositum.
- Der er lidt penge i kassen, hvis der er gode forslag.

Der annonceres efter spørgsmål til regnskab, men der er ingen.

Regnskab godkendt under stor applaus.

Fiskekortregnskab 2021
Resultat for 2021 2020 2019

Indtægt ved salg af fiskekort 40,750.00 49,000.00 34,500.00

Renteindtægter 0.00 14.69 34.70

Indtægter i alt 40,750.00 49,014.69 34,534.70

- 10% til forhandlere 4,075.00 4,900.00 3,450.00

- 6% til SLF (administration) 2,445.00 3,132.00 2,070.00

Leje af fiskevand 12,000.00 12,000.00 12,000.00

Fiskeopsyn 2,400.00 2,400.00 2,400.00

Bådudstyr,uddannelse,juniorer, 0.00 0.00 6,235.00

Gebyr 300.00 22.00 0.00

Udgifter i alt 21,220.00 22,454.00 26,155.00

Årets resultat 19,530.00 26,560.69 8,379.70

Status pr pr 31.12.21 pr 31.12.20 r 31.12.2019

Beholdning

Danske bank 3675579369 409,761.80 387,623.80 353,511.11

tilgode hos sælger ** 5,895.00 4,045.00 10,665.00

Beholdning i alt 415,656.80 391,668.80 364,176.11

Udestående og disponeret

Ubetalt 6% adm til SLF 2,445.00 3,132.00 2,070.00

Disponeret leje af fiskevand 2022 12,000.00 12,000.00 12,000.00



Spærring 200000,00 0 0

Fiskeplatforme 50000,00 0 0

Vestermøllebroen 50000,00 0 0

Disponeret slæbested og skilte 45000.00 5,000.00 5,000.00

Udestående og disponeret i alt 359,445.00 20,132.00 19,070.00

Udisponeret 56,211,80 371,536.80 345,106.11

FISKEKORTSALG TIL SKANDERBORGSØERNE 2021

dagkort ugekort årskort Solgt for
10%

forhandler til konto

a 50 kr a 150 kr a 400 kr kr provision 3675579369

Signe E Mortensen 1 9 1 1,800 180 1,620

Skanderborg Sø Camping 12 5 0 1,350 135 1,215

Skanderborg Vandrehjem 2 1 3 1,450 145 1,305

Skanderborg hus 4 1 1 750 75 675

Søsporten 0 0 3 1,200 120 1,080

Løssalg 3 1 0 300 30 270

Fiskekort.dk 266 2 41 30,000 3,000 27,000

danskefiskekort.dk 46 0 4 3,900 390 3,510

I ALT 2015 334 19 53 40,750 4,075 36,675

Salgsudvikling

ÅRSTAL DAG UGE ÅR
OMSÆT
NING

2021 334 19 53 40,750

2020 426 30 58 49,000

2019 260 34 41 34,500

2018 173 46 44 31,150

- Vi har ganske mange penge men vi har afsat væsentlige midler til i givet fald at sikre en
løsning på fjernelsen af spæringen ved Fuldbro. Kommunen har fået bevilling og der
arbejdes på en løsning. Vi følger arbejdet med henblik på hvor pengene  kan gøre en
forskel.- Bemærk, at der er betingelser fra kommunen omkring anvendelse.

Spørgsmål:
- Hvor lang tid er pengene akkumuleret over ? Svar: Der er over ca. 20 år.
- Hvilke betingelser er der for de penge der er afsat til spærring ?  Svar: Det vil være en
forhandling hvor vi skal kunne se at projektet bliver gennemført men der kommer jo ikke fisk
til Skanderborg sø ved at der er penge på kontoen.

Fiskekort Regnskabet godkendt.

http://fiskekort.dk
http://danskefiskekort.dk


Erik tilføjer, at vi fra 2022 ikke længere sælger fiskekort ved de fysiske salgssteder men kun
via “danske fiskekort”. Der dukker snart QR koder ved søerne og ved alle salgssteder med
genvej til online salg. Kun vore Fiskebetjente kan sælge fysisk fiskekort i nødstilfælde.
Arbejdet med de fysiske salgssteder står ikke mål med indsatsen, men en lille nedgang i
salget må forventes, måske (løst anslået) 7-8.000 kr.

Spørgsmål: Hvad siger de lokale forhandlere? Svar: De er alle glade. De har nu i stedet en
QR kode, og kan hjælpe den vej.

Erik bemærker at QR koden giver direkte adgang til et dynamisk kort med din aktuelle
placering og til de gældende fiskeregler på 4 sprog .

Fastsættelse af kontingent for 2023
Set i lyset af de opnåede overskud foreslår Finni at vi fortsætter med uændret kontingent
695 kr hvortil kommer 25 kr i gebyr for opkrævningen. Det giver foreningen 295 kroner og
DSF 400 kr
Spørgsmål: Hvor meget stiger forbundet? Svar: Cirka 25 kr i 2023.

Bestyrelsens forslag om uændret kontingent vedtaget.

Indkomne forslag

Forslag 1 :  Genudsætningspligt af karper.
Forslagsstillerne uddyber med at konstatere at karperne ikke yngler i vore søerne og at vi
har ikke for vane at spise dem. Hvis vi skal bevare fiskeriet, så er genudsætning nødvendigt.

Der spørges til karpefiskeri i Skanderborg Sø, og der svares, at det ikke kun er Skanderborg
Sø, men også Vrold Vestermose og Døjsø, hvor der muligvis er karper. Der er sandsynligvis
enkelte karper i Skanderborg Sø. Og når folk får øje for det, så er det en risiko for at de
forsvinder.
Spørgsmål: Der var tidligere decideret opfiskning af fredfisk. Svar: Det var ikke karper, men
skaller og brasen der blev opfisket, og det var generelt ikke en succes.
Spørgsmål: Hvordan kan det håndhæves? Svar: Folk der bryder foreningens regler bortvises
vel.
Forslaget vedtages med 20 stemmer for og een der ikke stemte
Forslag 2: Forslag om markering af medepladser og platforme
Erik uddyber, at det er noget vi gerne har villet i bestyrelsen. Vi har lov til at lave nogle
medepladser, ikke for overnatning, men for ophold i forbindelse med fiskeri. Ca 80
markerede medepladser blev nedlagt tidligere i forbindelse med vores første længere aftale.
Forslaget går på at få en bedre/lettere tilgang til søen, især for unge mennesker.
Erik bemærker, at det kræver et stort arbejde at kortlægge og udarbejde forslag så vi kan få
kommunens accept af såvel fiskeplatforme som medepladser, Forslagsstillerne villige til at
bidrage.

Spørgsmål: Både (dørgefiskeri) fylder en del. Hvad fylder karpefiskene? Svar: Fiskeformen
uddybes, og linerne er tynget til bunden. Der er ikke rigtigt potentiale for konflikt.



Spørgsmål: Hvad er kravene til en medeplads? Svar: Problemerne er at der er siv på 90% af
søerne. En platform, hvor man kan sikre, at alle kan komme til vandet fra. F.eks. er der god
adgang ved betonklodsen. Der er meget få steder i den stil. Der kommenteres på, at der i sin
tid var mange og  store huller i sivbæltet hvilket gav konflikt med fugleliv og fugleinteresser.

Det bemærkes, at unges og handicappedes manglende tilgang i dag skal være et stærkt
argument og Erik bemærker, at vi har lov til at vedligeholde nogle medepladser,
Forslaget vedtages med 19 stemmer for og 2  blanke stemmer.

Forslag 3 :  Fiskeplatforme :
Uddybet af forslagsstillere: Det er en platform bro hvor kørestolsbrugere og andre kan
komme til at fiske fri af sivene under sikre forhold Erik uddyber, at der tidligere er kigget på
Lillesø og inde i vigen ved Vrold Østergård.Disse platforme skal ikke etableres  hvor der er
allerede er broer der må fiskes fra..
Forslaget vedtaget med 17 stemmer for, 4 blanke stemmer.

Valg af bestyrelsen :
Den siddende bestyrelse beder om, at den nye bestyrelse selv må konstituere sig, og afgøre
valgperiode (hhv. 1 og 2 år) på baggrund af konstituering.

Erik, Finni , Henrik og Allan genopstiller. Bestyrelsen indstille Jesper som accepterer.
Der er ikke andre forslag. Niels Otto  har været i bestyrelsen i 40 år og mener har har gjort
sin pligt så han genopstiller ikke. Alle klapper af hans store indsats.
Enstemmig valgt til bestyrelsen bliver : Erik, Finni, Henrik, Allan og Jesper

Valg af parlamentarisk revisor :
Kim Rasmussen foreslås, accepterer, og vælges uden modkandidat under stor applaus.

Suppleanter:
Der skal vælges to suppleanter og Lennart foretrækker at koncentrere sig om opgaven som
hushovmester/køkkenchef så bestyrelsen foreslår at  Peter og enten Allan V. eller Nikolaj
påtager sig suppleant rollen vel vidende at de vil blive inddraget i bestyrelsesarbejdet på
næsten lige for som den øvrige bestyrelse.

Nikolaj og Peter accepterer at stille op. Der er ikke andre
kandidater så de vælges med stor applaus.



“Skanderborg sø årskonkurrence” 2020 og 2021
Jesper præsenterer på baggrund af indrapporteringer i Fangstjournalen og Finnis regneark
resultatet af “Skanderborg sø årskonkurrence” de seneste to år :

2020:
3. plads Henrik Soele 414 point
2. plads Jesper Soele: 436 point
1. plads Finni Hedegaard Petersen
2021 :
3- Peter Sørensen: 487
2. Henrik Soele
1. Finni Hedegaard Petersen: 1189 point

Vinderen hædres!!! Finni er ubestridt foreningens skarpeste fisker !
Finni opfordrer alle til at bruge fangstjournalen så han kan få lidt mere konkurrence men i
øvrigt også sa de gode folk hos DTU Aqua kan få så mange data som mulig at arbejde
med.!

Eventuelt:
Peter spørger til gæstefiskekortene til andre klubber og om deres anvendes hos os ?
Svar: Vi ved ikke om vore kort blive brugt i klubberne men vi kan se at vore medlemmer kun
i meget begrænset omfang udnytter muligheden med gæstekort.

Erik takker Niels Otte som jo stopper efter 40 år i bestyrelsen : Niels Otto har altid været
villig til at hjælpe med praktiske opgaver og har bidraget i næsten alle sammenhænge til
foreningens drift . En lille erkendtlighed og op til endnu 40 års medlemsskab i Skanderborg
Lystfiskerforening er kun en rimelig påskønnelse af den mangeårige indsats så stor tak fra
Skanderborg Lystfiskerforening  —- Gave uddelt under stor applaus.

Niels Otto takker kort og fremviste en 40 år gamle registreringer fra bestyrelsesarbejdet, i
form af sirligt håndskrevne bøger. Niels Otto  har beklædt alle poster i foreningen undtagen
kasserjobbet.

Erik nævner Julefrokost 18/3, som nu hedder påskefrokost. Deltagere gennemgået, og de
er stadig med på ideen. Bruno sikrer det kulinariske fra “det lille røgeri” og Lennart har givet
tilsagn om drikkevarer fra køkkenkassen i rimeligt omfang.

Husk også Foredrag om aborrefiskeri den 9. marts klokken 19.00 (Tilmelding ikke
nødvendigt). Gæster er velkomne

Gunnar er holdt som fiskeribetjent så vi kan godt bruge en afløser. Nikolaj melder sig  så Erik
sætter processen med godkendelse igang. Der er stor applaus til at Nicolaj melder sig.

Kim erklærer generalforsamlingen 2022 for afsluttet .Der serveres en Øl og lidt brød
med ost til de fremmødte.


