Generalforsamling 2018
Brede å Lystfiskerforening holdt Generalforsamling
mandag d. 26. februar 2018,
kl. 19.30 i foreningens klubhus.
Der var mødt 26 medlemmer op plus bestyrelsen, hvilket er meget
fint. Foreningen ville selvfølgelig gerne have mange flere, som skulle
have mulighed for at høre de mange beretninger og stille spørgsmål
til bestyrelsen m.m.
Formanden berørte mange emner under beretningen bl.a. medlemstallet som er gået en smule frem.
Der var noget om det nye fiskevand i Gelså, som foreningen har lavet en 10 års aftale med. Foreningen
har nye 119 km. vandløb, som man kan fiske i.
Der var desuden lidt fra diverse møder, bl.a. landsdelsmøder som drejer sig om DSF økonomi og
strategiplan, så var der laksemøde, hvor man måske får nye regler for kroge og opdeling af kvote m.m.
Formanden gennemgik fangsterne for 2017, som var et godt fiske år for foreningen. Der var lidt om
lodsejere og kontrakter.
Brede å fik nye fiskearter: pukkellaks og flodkrebs som vi ser meget sjældent. Regler for fangst af disse
blev gennemgået.
DSF har fået et nyt ”Administrationssystem” som foreningen er tilmeldt. De nye fiskekort, som I har fået
i år, kommer fra dette system. Medlemmerne kan gå ind og blive oprettet og skrive deres fiskekort ud.
Desuden kan de oprette forskellige ting, så som fisketure, køb af fiskegrej m.m.
Formanden kom ind på bladet ”Å-Bredden,” hvor han opfordrede alle til at skrive indlæg, også selv om
man synes at man ikke er god til at skrive. Desuden ligger der rigtig mange oplysninger i bladet, som er
let at læse.
Bladet ”Å-Bredden” ligger på hjemmesiden. Det er bare at klikke på linket, så kan man læse eller skrive
den ud.
Opsynsmændene laver et stort stykke arbejde, og formanden gennemgik hvor mange kontrolture de
havde været på. Der var også nye regler, som der blev orienteret om.
Skæludvalget hører man ikke så meget om; men det skyldes at det er under opstart. Udvalget får hjælp
fra DSF, og de er nu ved at være klar til at lægge data ind på deres mappe på hjemmesiden, hvor
medlemmerne så kan se fiskens historie.
Hele formandsberetninger ligger på hjemmesiden i Å-Bredden, hvis man vil læse den.
Her til sidst en Tak til lodsejerne og ALLE som har givet en hånd med i 2017.
M.v.h.
Arne Lorenzen
Formand

