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Referat fra Generalforsamlingen 

 

Torsdag den 5/2 2015 
 

 

Antal deltagere: 30 personer 

 

Dagsorden: 
 

 

1. Valg af dirigent. 

Jan Thorsted blev valgt, og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indvarslet. 

 

2. Formandens beretning. 

Michael fremlagde bestyrelsens beretning og nævnte bl.a.: 

Ca. 200 medlemmer. Dagkortsalget ved åen er gået stærkt tilbage, nok pga. 

manglende fangster af især stalling. På landsplan er der færre lystfiskere end 

tidligere. Bestyrelsen har udarbejdet en visionsplan. En god og velfungerende 

juniorafdeling, der har været på mange fisketure, samarbejde med bl.a. 

foreningen i Jels. Forventeligt sendes en eller to juniorer på forbundets 

lederkursus. Kontingentet er steget. Søen i Drostrup er oprenset og uddybet. Stor 

hjælp til arbejdet ved søen af vores pensionistgruppe. De sidste ti varme somre 

har givet problemer med døde fisk i søen. Der arbejdes på en mere permanent 

løsning på problemet. Kongeåsammenslutningen er en åben forening til pleje af 

Kongeåen og til forvaltning af laksekvoten. Fint samarbejde med foreningen i 

Esbjerg. I alt 116 laks blev fanget i 2014, de fleste genudsat. Ca. 250 havørreder 

fanget, heraf 100 genudsat. 100.000 lakseyngel udsat i 2014 som del af 

forsøgsprojekt. Simon S. har deltaget i arbejdet med de nye vandplaner. Gels Å 

melder om en del fangster oven for Ribe by. Stallingen tilbage i Gels Å. Pæn 

tilslutning til afviklede 5 foreningsture. Nyt look på hjemmesiden. På hjemmesiden 

kan bl.a. læses om ny pensionistgruppe i foreningen. 

 

Spørgsmål til fangst af laks og havørreder. Der er kendskab til en laks og 5-6 

havørreder. Husk at indberette. Der er uklarhed omkring indberetning. 

Spørgsmål til Kongeåstien. Stien vil give øgede muligheder til passage over og 

adgang til åen. Frygt for fiskere uden fiskekort! 

Spørgsmål til hjemmesiden. Bl.a. mangler logo, beskrivelse af ture. 

Spørgsmål til tidshorisont for sagen Jedsted Mølle. Projekteringen er i gang i 

Esbjerg Kommune, men pengene er endnu ikke bevilget.  

Husk der findes en facebook-side. 

Beretningen blev enstemmigt godkendt.   

 

 



 

 

 

 

3. Aflæggelse af regnskab. 

Simon Simonsen lavede en minutiøs gennemgang af det reviderede regnskab. 

Søens oprensning har kostet en del midler og sammen med udgiften til lodsejerfest 

skyld i et lidt anstrengt budget med et betydeligt underskud. 

 

 

Spørgsmål: Hvor stor deltagelse ved lodsejerfest? Ca. en tredjedel af lodsejerne. 

Opfordring til brug af avis og presse ved gode fangster. Vigtig at synliggøre de 

gode historier!  

Dirigenten konkluderede, at flere ekstraordinære forhold var skyld i det store 

underskud over de seneste par år, dog ikke alarmerende, når man betragter en 

stor del af underskuddet som en investering, og der stadig er en pæn formue plus 

bestyrelsens klare opstramning og fremadrettede initiativer.  

 

Simon gennemgik budget for 2015 

Spørgsmål til budget: 

Kan man indføre dagkort til færre timers fiskeri? 

Kan man søge kommunen om tilskud til bredleje? Nej, det er der ikke mulighed 

for. 

Forslag til udsætning af større fisk i søen, og måske indføre kort til færre timer, 

måske en fanget fisk pr. time. 

Konklusion: Et fornuftigt budget. Det, der mangler er, at det gode fiskeri vender 

tilbage til Kongeåen! 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.   

 

 

4. Indkomne forslag. 

Ingen indkomne forslag. 

 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er  

 Calle K.   (modtager genvalg) 

Simon S.   (modtager genvalg) 

Flemming S.(modtager genvalg) 

Bent H.   (modtager ikke genvalg) 

    Der var genvalg af de tre nuværende bestyrelsesmedlemmer, Calle K., Simon S. og  

    Flemming S..                          

   Nyvalg af Mikkel K. Sørensen 

 

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 

Valgt blev Hans Jørn Lauritzen og Hans Jørgen Pedersen. 

 

7. Valg af 1 revisor. 

På valg er Torben N. 

Torben Nielsen blev valgt. 

 



 

 

 

 

 

8. Eventuelt. 

Problemer med plads til fiskeriet ved stryget ved Andst Bro. 

Spørgsmål til p-pladsen ved Knagemølle, som desværre er lukket. 

Opfordring til opdatering af kortmateriale over P-pladser ved Kongeåen. 

 

Jens Chr. gennemgik bestyrelsens visionsplaner. 

Hvad er Kongeåens potentiale? Kan vi få stallingen tilbage? 

Forslag til samarbejde med Bornholms Lystfiskerforening. 

Sidste søndag i marts er der oprydningsdag ved søen i Drostrup, giver ret til frit 

fiskeri efter oprydning. 

Der spørges til nyt fluefiskerkursus. 

 

9. Underholdning. 

     Michael fortalte om planer og muligheder for stallingen i Kongeåen.   

     Der arbejdes på en radiotelematri undersøgelse, hvortil der søges økonomiske  

     midler.  
 

Michael takkede afslutningsvis dirigenten for veludført arbejde.  

 

Generalforsamlingen afsluttet kl. 21. 30                                                                     


