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Nyt fra formanden

Som det har fremgået af Midtjylland Avis er 
sagen vedrørende det ulovlige garn, som 
en af vore fi skeriopsynsmænd fandt i Julsø 
sidste år ”løbet lidt af sporet” for Fiskeri-
kontrollen i Fredericia. De har udleveret de 
garn de konfi skerede til ejeren igen. Den-
ne fejl har de skriftligt erkendt og vi har, 
i bestyrelsen, valgt ikke at forfølge sagen 
yderligt. 

Baggrunden herfor er, at vi ikke tror, det 
vil føre til et fornuftigt fremad rettet re-
sultat. Til gengæld er erkendelsen fra Fi-
skerikontrollens ledelse af en sådan ka-
rakter, at er vi sikre på, at det ikke vil ske 
igen, så vi bruger ikke mere god ”fi sketid” 
på den sag og forsætter det gode sam-
arbejde vi har opbygget med de lokale
repræsentanter for kontrollen. Jeg vil i den
forbindelse nævne, at bestyrelsen hilser 
fi skerikontrollens øgede tilstedeværelse på 
vort fi skevand velkommen.

Lige nu er vi i gang med udsendelse af 
kontingentopkrævningen for 2011. Det er 
andet år vi gør det på den nye måde. Der 
er sikkert stadig plads til forbedringer, men 
vi synes selv, vi er blevet bedre til det. Det 
er glædeligt at se, at antallet af medlem-
mer, der betaler via PBS er steget og op-
fordrer til, at endnu fl ere betaler på denne 
måde. Det er nemmere og ikke mindst bil-
ligere for foreningen og dermed med til at 
holde kontingentet nede.

Det kniber også med at holde både grøden 
og vandstanden nede i Gudenåen. Der er 
fremkommet mange forklaringer om årsa-
gen til dette. Mon ikke åen bare er ved at 
vende tilbage til det den var før vi begynd-
te at manipulere med den, og vores na-
tur i øvrigt. Dette betyder dog ikke at man 
bare skal lade stå til og at bredejere skal 
gå fra hus og hjem og skifte bilen ud med 
en husbåd. Der må kunne fi ndes en løs-
ning, som alle parter kan ”leve med”.  Silke-
borg Fiskeforening vil under denne proces 
gerne være en konstruktiv del af proble-
mets løsning, uden vi går for meget på
kompromis med forskellige reguleringer.

Når talen nu falder på Gudenåen skal jeg 
ikke undlade at nævne, at etableringen af 
det lange omløbsstyg udenom Tangevær-
ket stadig står højt på foreningens ønske-
liste. Vi må kræve, at alt det politiske fnid-
der stopper og der bliver taget beslutning 
om etablering af nævnte stryg. Det kan kun 
gå for langsomt!

Mens jeg skriver dette sidder jeg og kikker 
på snevejret udenfor. Det kan godt være 
svært at tro, at vinteren synger på sidste 
vers, men den er go’ nok. Lige om lidt er 
det forår og godt fi skevejr. Jeg vil ønske jer 
alle knæk og bræk i den kommende sæson 
og husk på: ”Den tid man fi sker bliver lagt 
til ens på forhånd afmålte livslængde”. 
Så kom ud og få dyppet snøren.

Af Jørn Wulf
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Vandløbsrestaureringer i 
Silkeborg Kommune 2010
Teks og foto af Åge Ebbesen, Natur og Miljø, Silkeborg Kommune

Vandløbsrestaureringer i 2010 har væ-
ret påvirket af besparelser som andre 
dele af Silkeborg kommune. Der er dog 
gennemført enkelte projekter.

Salten å
Der er skabt fri passage ved den sidste 
spærring i Salten å´s hovedløb. Helt oppe i 
den øvre del hvor vandløbet hedder Skær-
bæk, er der ved en mindre opstemmet sø 
anlagt et omløbsstryg med hele vandførin-
gen. Silkeborg kommune har de seneste år 
arbejdet for at reetablere den store søør-
redbestand der tidligere fandtes i Salten 
å systemet. Omløbsstryget er en del af et 
samlet projekt for hele Salten å systemet, 
hvor der er fjernet spærringer, åbnet rør-
lagte strækninger og udlagt sten og grus. 
Arter som odder, søørred, bæklampret, ål 
og rentvandsfauna forventes at få forbed-
ret levevilkår af projektet. Opstrøms spær-
ringen er der skabt fri passage til ca 3½ 

km fi nt gydevand. Det forventes derfor at 
ørredbestanden i den øvre del af Salten å 
forøges.

Bygværket ved opstemningen er et kultur-
historisk spor der ønskes bevaret. Ejerne 
har ikke ønsket at fjerne opstemningen. 
Der er derfor valgt en løsning i form af et 
omløbsstryg hvor hele vandføringen løber 
gennem omløbsstryget. Omløbsstryget er 
gravet tørt med en bundbredde på 2-2½ m. 
Der er udlagt sten og grus i hele omløbet.
Omløbsstryget udligner et fald på 3,17 m og 
er ca 160 m lang. Natur og Miljø, Silkeborg 
kommune har gennemført projektet i sam-
arbejde med lodsejerne. Der er desværre 
ikke søgt ”kommunale fi sketegnsmidler” til 
projektet, da denne ordning er blevet me-
get bureaukratisk bl.a. kræves en betyde-
lig udgift til revision. Det er derfor kun store 
projekter, der fremover kan have glæde af 
denne ordning.    

Gydebanke og sten i Gjern å ved broen i Gjern
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Gjern å og Tange å
I forbindelse med anlæg af ny bro over 
Gjern å ved Ejnar Nielsens vej og Nørre-
gade ved Tange å er der udlagt grusbanker 
og større sten på begge sidder af broerne.

Ellerup Bæk
En kort strækning er genslynget i samar-
bejde med lodsejerne. Projektet afsluttes 
i 2011.

Vand- og Naturplaner
Vand og Naturplaner er til høring. Alle kan 
komme med bemærkninger. Vandplanerne 
kan ses på Natyrstyrelsen´s hjemmeside:
www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vandplaner/

Tekstdelene er ganske omfattende, de fyl-
der ca 3000 sider. Der er dog en del kortbi-
lag, hvor man f.eks. kan se samtlige spær-
ringer, der ønskes fjernet. Disse kortbilag 
giver et overblik. Hvordan det skal fi nance-
res er endnu ikke afklaret endeligt. En ting 
er dog sikkert – der er langt fra afsat de 
nødvendige midler hvis målene skal nås i 
planperioden. 

Hvis tidsplanen overholdes skal Silkeborg 
kommune i 2012 udarbejde en handleplan 
for hvordan man praktisk vil gennemføre 
de statslig mål for natur, vandløb og søer. 
Første planperiode udløber i 2015. Næste 
i 2021.

Gydebanke og sten i Tange å ved Kjellerup
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Generalforsamling 2011
Silkeborg Fiskeriforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 22. marts 2011 kl 19.00 i Lunden, Vestergade, Silkeborg.

Dagsorden i henhold til foreningens love og med følgende forslag til ændring 
af  Silkeborg Fiskeriforenings vedtægter. Bemærk der kræves forevist gyldigt 

og betalt medlemskort, for at få adgang til generalforsamlingen.
 

På sidste generalforsamling gav bestyrelsen tilsagn om at påbegynde en 
modernisering af foreningens vedtægter. Det danske sprog har forandret sig, 

og der er i de gamle vedtægter en del sproglige formuleringer, der er 
mangelfulde og med uklare juridiske formuleringer. 

Bestyrelsen har derfor vurderet, at det vil være mere gennemskueligt, 
at fremsætte forslag til nye vedtægter i stedet for at lappe på de gamle.

Ved udarbejdelse af forslaget til nye vedtægter er der naturligvis skelet til en del af 
indholdet i de gamle vedtægter. Dette for at sikre at kompetenceforholdet mellem 

bestyrelsen og medlemmerne/generalforsamlingen i konkrete situationer er ”korrekt” 
(for eksempel personvalg på generalforsamlingen)

I en moderne forening må bestyrelsen i visse situationer kunne handle hurtígt, 
når en beslutning skal træffes til gavn for foreningen og dens medlemmer. 

Der må ikke kunne sættes spørgsmålstegn ved, om vedtægterne 
i sådanne tilfælde er overholdt af bestyrelsen

Forandringen i den nye kommunalreform og ledelsen i offentlige institutioner 
nødvendiggør også, at bestyrelsen må have klare juridiske beføjelser 

nedfældet i vedtægterne

Derfor er det bestyrelsens opfattelse, at vedtægterne kun skal indeholde: 
Formålsparagraffer, forudsætninger for medlemskab, hvordan bestyrelsen vælges 
og dennes kompetence, regnskab, kontingent, generalforsamlingernes afvikling 
samt evt. opløsning af foreningen. Sådan at der er klare rammer for foreningens 

virke og administration mellem generalforsamlingerne.

Nuværende vedtægter kan ses på www.silkeborg-fi skeriforening.dk /LOVE.html
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Forslag til vedtægter for Silkeborg Fiskeriforening
 

§ 1. Foreningens navn og adresse og formål

Stk. 1. Foreningens navn er Silkeborg Fiskeriforening Silkeborg. 
Foreningens adresse og hjemsted skal være i Silkeborg Kommune.

Stk. 2. Fiskeriforeningens formål er, at arbejde for og fremme mulighederne for rekreativt lystfi skeri for 
Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer.

§ 2. Medlemskab 

Stk. 1. Som medlemmer kan kun optages personer, der har fast bopæl i Silkeborg eller 
Skanderborg kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording. 

Bestyrelsen kan dispensere fra bopæls krav. Der skal ansøges skriftligt om dette. 

Stk. 2. Børn under 15 år kan fi ske uden medlemskab i Silkeborg Fiskeriforenings vande, med de evt. 
begrænsninger som kan fremgå af foreningens retningslinjer. Børn under 15 år kan optages som juniorer, 

og har herved samme rettigheder som seniorer. Juniorer overgår, hvis de er junior medlemmer ved det fyldte 
15. år, uden indskud som seniorer ved næste kontingentopkrævning efter det fyldte 15. år.

Stk. 3. Medlemmer, der opnår folkepension i en kontingentperiode, overgår ved 
næste kontingentopkrævning til kontingent for folkepensionister.

Stk. 4. Medlemmer af foreningen har pligt til at lade sig kontrollere af foreningens opsynsmænd, og skal 
øjeblikkeligt følge de anvisninger, disse giver. Medlemmet kan efterfølgende skriftligt klage til bestyrelsen, 

som herefter vil vurdere klagen.

Stk. 5. Ved fi skerikontrol kan medlemmer, der ikke kan fremvise gyldigt medlemskort, opkræves et beløb der 
svarer til et ugekort. Beløbet kan refunderes, hvis der er indbetalt kontingent rettidigt. Til dækning af 

administrationsudgifter kan kassereren modregne et gebyr, fastsat af bestyrelsen.

Stk. 6. For overtrædelser af foreningens vedtægter, cirkulærer, regler, og love samt regler, der er vedtaget af en 
offentlig myndighed, kan bestyrelsen give advarsel, og eventuelt foretage anmeldelse til offentlig myndighed, hvis 

overtrædelsen er sket i forbindelse med fi skeri på foreningens vande. I grove eller gentagelses tilfælde kan 
bestyrelsen idømme en tidsbestemt ekskludering.

Stk. 7.  Bestyrelsen kan nægte optagelse eller ekskludere personer, der ved handlinger er eller har været illoyale 
over for foreningens interesser.Personer, der er nægtet optagelse eller ekskluderet, er forbudt adgang til fi skeri, 

ved køb af dag, uge eller årskort.

Stk. 8. Medlemmer, der af bestyrelsen er idømt sanktioner eller nægtes optagelse, har ret til at møde op på den 
førstkommende generalforsamling, og tale deres sag, hvis de anmoder bestyrelsen herom.

Generalforsamlingens afgørelse i sagen er herefter gældende.

Stk. 9. Indbetalt indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ekskludering.
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Stk. 10. Når en periode for ekskludering er udstået, kan der til  bestyrelsen skriftligt ansøges om 
genoptagelse i foreningen. Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. 

Der betales nyt indskud ved genoptagelse.

Stk. 11. Bestyrelsen kan udnævne et medlem, som har ydet en særlig indsats for foreningen, til æresmedlem. 
Medlemmer kan foreslå bestyrelsen at udnævne et medlem.  Æresmedlemmer er kontingent frie.

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er højeste myndighed mellem foreningens generalforsamlinger.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne skal have fast bopæl i 
Silkeborg Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær på 

et bestyrelsesmøde, som afholdes senest 8 dage efter generalforsamlingen. 
Bestyrelsen skal på samme bestyrelsesmøde udarbejde / godkende forretningsorden for afvikling af bestyrelses-

møder. Der skrives referat fra dette møde. Referatet og forretningsordenen skal være tilgængelig for 
medlemmerne på foreningens hjemmeside, senest 8 dage efter bestyrelsesmødet er afholdt.

Stk. 3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der på lige år 
vælges 4 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer.

Stk. 4. Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år, en på lige år og en på ulige år. 
Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til at afslutte forpagtningskontrakter om søer og vande ved Silkeborg, og vande 
der vurderes at have interesse for foreningens medlemmer. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at købe 

fi skerettigheder med tilhørende arealer. Foreningen forpligtes ved køb og salg af fast ejendom, 
når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 6. Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af formand, 
næstformand, kasserer og sekretær til at varetage de daglige forretninger.

Stk. 7. Der skal skrives referat fra bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget orienterer 
bestyrelsen om sine møder og beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde.

Stk. 8. Formanden tegner foreningen. Ved formandens fravær er det næstformanden.Bestyrelsen giver i 
bestyrelsens forretningsorden, kassereren prokura til at forestå de daglige forretninger. 

Stk. 10. Bestyrelsen udarbejder de nødvendige cirkulærer og regler for driften af foreningen og for 
udøvelse af lystfi skeri i overensstemmelse med fi skerilovgivningen, hensyn til fi skebestanden, 

miljøregler og kontraktlige hensyn.

Stk. 11. Bestyrelsen udvælger og indstiller et passende antal fi skeriopsynsmænd 
og afskediger dem, hvis det fi ndes nødvendigt.

Stk. 12.  Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg med personer  uden for bestyrelsen til at varetage konkrete 
opgaver. Disse udvalg har ingen selvstændig økonomisk kompetence. Bestyrelsen kan udpege et eller fl ere 

bestyrelsesmedlemmer til, at deltage i udvalgene, med klare afgrænsede økonomiske kompetencer.
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§ 4. Erhvervsfi skeri

Stk. 1. Enhver form for erhvervsfi skeri og videresalg af fi sk på og fra foreningens 
fi skevand er medlemmerne forbudt.

§ 5. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er øverst besluttende myndighed i alle foreningens 
anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. april.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at indkaldelsen sker mindst 14 dage før den ordinære generalforsamling 
afholdes. Indvarsling af generalforsamlingen er lovlig, hvis den er indkaldt på mindst èn af følgende måder. 

A. I foreningens klubblad ”Ud med snøren”. 
B. Ved annonce i lokale aviser der dækker foreningens område.
C. Ved brev med indkaldelse til medlemmerne.

 
Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde 

senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Alle forslag skal være skriftligt motiverede, og forlagsstiller 
eller mindst én af forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen. 

Forslag afgøres ved simpelt fl ertal af de fremmødte.

Stk. 4. Forslag om ændringer af vedtægterne kræver, at et fl ertal på ¾ af de fremmødte medlemmer på 
generalforsamlingen stemmer for, og at de udgør mindst 5 % af foreningens medlemmer. Stemmer ¾ af de 

fremmødte for forslaget, og der ikke er 5 % af medlemmerne til stede, indkaldes der til en ekstraordinær 
generalforsamling, hvor forslaget vedtages ved simpelt fl ertal.

Stk. 5. På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter. Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, 
én på lige år og en på ulige år. Der vælges på generalforsamlingen 2 bilagskontrollantsuppleanter. 

Bilagskontrollantsuppleanter vælges for 2 år ad gangen, én på lige år og en på ulige år. 

Stk. 6. Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter

a. Valg af dirigent 
b. Valg af stemmeudvalg 
c. Bestyrelsens beretning 
d. Regnskab 
e. Indkomne forslag 
f. Valg af bestyrelse 
g. Valg af bestyrelsessuppleanter 
h. Valg af 2 bilagskontrollanter 
i. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter
j. Valg af revisor
k. Eventuelt
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§ 6.
Forretningsorden for foreningens generalforsamlinger

Stk. 1. Formanden eller i dennes fravær næstformanden, åbner generalforsamlingen, og leder valget af dirigent. 
Er der fl ere forslag til dirigent, vælges dirigenten ved håndsoprækning. 

Stk.2. Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet  j.v.f. § 5.. stk. 1 – 2

Stk. 3. Dirigenten konstaterer, at dagsordenen til generalforsamlingen mindst indeholder de punkter 
som er angivet i § 5. stk.6., og orienterer om indkomne forslag.

Stk. 4. Dirigenten sætter punkterne på dagsordenen til behandling i den anførte rækkefølge.

Stk. 5. Valg af stemmeudvalg, antal personer efter dirigentens skøn. Dirigenten er formand for stemmeudvalget.

Stk. 6. Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges, hvis der inden generalforsamlingen starter, 
til formanden skriftligt fra medlemmet, er tilkendegivet, at der modtages valg.

Stk. 7. Hvis der bringes fl ere personer i forslag, end der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt. 

Stk. 8. Hvis der til personvalg bliver foreslået fl ere, end der skal vælges, sættes alle de foreslåede til skriftlig 
afstemning samlet. Der skal på stemmesedlen være stemt på det antal personer, der skal vælges, 

og de der opnår fl est stemmer, er valgt. 

Stk. 9. Andre forslag skal sættes til skriftlig afstemning, hvis mindst 5 medlemmer ønsker dette.

Stk. 10. Dirigenten skal give de indtegnede ordet i den rækkefølge, de har indtegnet sig. 
Dirigenten kan dog give ordet uden for talerækken for en kort bemærkning.

Stk.11. Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning med de indtegnede talere, ligesom dirigenten kan 
stille forslag om begrænset taletid. Formanden og forslagsstillere kan dog afslutningsvis få ordet.

  
Stk. 12. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. De fremmødte skal rette sig efter 

dirigentens anvisninger, og kan hvis disse ikke følges, fratages ordet evt. bortvises.

Stk. 13. Hvis et medlem ønsker ordet til forretningsordenen, med angivelse af til 
hvilket punkt i forretningsordenen ordet ønskes, skal ønsket straks imødekommes.

Stk. 14. Dagsorden, forretningsorden, regnskab og forslag skal være til rådighed for de fremmødte medlemmer.

Stk. 15. Dirigenten kan suspendere generalforsamlingen.

Stk. 16. Der føres referat over generalforsamlingen. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne på 
foreningens hjemmeside, senest 14 dage efter generalforsamlingen er afholdt.
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§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 % af 
medlemmerne fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom til formanden. Generalforsamlingen skal fi nde 

sted senest 14 dage efter beslutning eller begæringen er modtaget af formanden, og varsles ved bekendtgørelse 
j.v.f. § 5. stk. 2. mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

Stk.2. Dagsorden for ekstraordinære generalforsamlinger må kun indeholde de punkter, 
som er angivet for indkaldelsen

§ 8. Regnskab og kontingent

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret. Inden 15. februar skal kassereren tilstille foreningens 
revisor regnskab over det foregående års indtægter og udgifter samt status.

Stk. 2.  Kassereren udarbejder retningslinjer for regnskabsførelse, som skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3. Medlemmer betaler ved optagelsen, et indskud og et årligt kontingent, der af bestyrelsen reguleres for 
prisstigninger. Kontingent stigninger herudover fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling fra 

bestyrelsen, og som er godkendt af de kontraktpartnere, hvor dette fremgår af kontrakten

Stk. 4. Ved manglende rettidig kontingentindbetaling kan der opkræves et 
 administrations gebyr fastsat af bestyrelsen

Stk. 5. Til turister og ikke medlemmer kan der udstedes dagkort, ugekort eller årskort. 
Prisen herfor fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6. Medlemmer af foreningen har ret til mod fremvisning af egen legitimation og medlemskort 
at forlange at se gyldigt bevis på ret til at fi ske på foreningens vande. 

Kan gyldigt bevis ikke fremvises, har medlemmet ret til at bortvise vedkommende.

.
§ 9. Opløsning af foreningen

Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning sker efter samme regler som vedtagelse af vedtægtsændringer. 
Skulle foreningen blive opløst, skal denopløsende generalforsamling drage omsorg for, 

at foreningens formue anvendes efter vedtægternes §1. stk.2. 



Af Bjarne Simonsen
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Når i læser dette har i betalt og fået 
fremsendt medlemskort for 2011. 

Der er fremsendt 2089 opkrævninger, 
hvilket er alle betalende medlemmer fra år 
2010. Til næste år vil kuverten stadig være 
anonym – så se grundigt efter mellem 
reklamerne, så den ikke ryger ud uden at 
blive åbnet. 

For medlemmer som af en eller anden 
grund ikke mener at have modtaget op-
krævningen, vil der for at spare porto, ikke 
blive fremsendt nyt girokort, men ved at 

Information fra kassereren

henvende jer til mig (2533 7054) kan i få 
oplyst foreningens kontonr., hvor i kan ind-
betale kontigentet.

Så for at undgå at kuverten bliver væk – til-
meld jer betalingsservice – se tilmeldings-
oplysningerne på jeres girokort eller ring til 
mig.

Hvis i vil fi ske fra 1. jan til ca 1. marts, hvor i 
får jeres medlemskort – tag en kopi af jeres 
indbetaling evt. fra jeres bakkonto eller en 
kopi af betalingsoversigten fra PBS.
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Konkurrencer 2011
Forårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand 
Søndag den 15. maj  kl. 06:30 - 14:00
Indstempling:  kl. 06:30 - 07:00 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 14:00 - 14:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:         5 senior og 5 junior.

Sandartkonkurrence / Premierer - alt foreningens dagkortvand
Torsdag den 2. juni  kl. 18:00 - Fredag den 3. juni kl 10:00
Indstempling:  kl. 18:00 - 19:00 (2. juni) på ladepladsen i Sejssnævringen
  kl. 18:00 - 21:00 ved Ry Ål, v/Gert Nielsen 
  - det lille røde hus ved slusen i Ry.
Indvejning:      kl. 09:00 - 10:00 (3. juni) Ved Ry Ål, v/Gert Nielsen
Præmier:          10 senior og 5 junior

Ørredkonkurrence Skygge Å - kun for medlemmer 
Søndag den 5. juni  kl. 06:30 - 12:00
Indstempling:  kl. 06:30 - 07:00 ved Skygge Bro
Indvejning:      kl. 12:00 - 12:30 ved fi skehytten 
Præmier:          5 senior og 5 junior

Aborrekonkurrence - alt foreningens dagkortvand
Søndag den 4. september  kl. 07:00 - 15:00
Indstempling:  kl. 07:00 - 07:30 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 15:00 - 15:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:          5 senior og 5 junior

Efterårs Geddekonkurrence - alt foreningens dagkortvand 
Søndag den 16. oktober  kl. 07:00 - 14:00
Indstempling:  kl. 07:00 - 07:30 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 14:00 - 14:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:  5 senior og 5 junior

Til alle konkurrencer må der fi skes med 3 fi skestænger pr deltager.
Ved trolling / dørge fi skeri skal de specielle regler for denne form for fi skeri 

dog overholdes ( 2 stænger pr. mand eller max 4 stænger pr. båd )

Husk at medbringe gyldigt medlemskort og statens fi sketegn
og husk kun personlig indstempling !!!

Startgebyr til de lukkede konkurrencer: 
Seniorer og pensionister = 30 kr. - Juniorer = 10 kr.

Startgebyr til de åbne konkurrencer:
Medlemmer samme pris som de lukkede konkurrencer, 

Ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort.
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Konkurrencevindere 2010

Forårs Geddekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand
Senior: Torben Kragelund - gedde på 10.080 kg.
Junior: Daniel Kristensen - gedde på 8.370 kg. 

Ørredkonkurrence: Skygge Å 
Senior: ingen fangst
Junior: ingen fangst

Sandartkonkurrence: Alt foreningens dagkortvand
Senior: Vagn Nielsen - sandart på 6,360 kg
Junior: Ingen separat junior konkurrence

Aborrekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand
Senior: Michael Dons - aborre på 0.988 kg
Junior: Mathilde Valeur - aborre på 0.728 kg

Efterårs Geddekonkurrence: Alt foreningens dagkortvand
Senior: Gert Mikkelsen - gedde på 6,100 kg.
Junior: Daniel Kristensen - gedde på 3,970 kg
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Bestyrelsen 

Bestyrelsesmedlem: (Redaktør / web) 
Ole Hanelius ..............................8686 7474
Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg
hanelius@gmail.com

1. Bestyrelses suppleant. 
Ejner Pedersen..........................8681 4384 
Pasradisdalen 5,  8600 Silkeborg
epedersen@webspeed.dk
     
Ansvarlig for udsætning af fi sk:
Ronnie Knappe..........................8680 6237

Fiskeribetjente  uden for bestyrelsen
Herluf Christensen.................. ..8684 9630
Rene Kjær Rasmussen.............8681 2830
Ivan Betzer.................................8681 4606
Morten Wølck............................8680 1183
Mogens Nielsen........................2169 2982
Shervin Firouzian......................5162 1228
Kurt Nedergaard Hansen.........2057 7101
Lars Henrik Radant...................2191 2635      
Mogens Ustrup..........................3053 7679
Ryan Sørensen..........................8682 0136

Formand: (Fiskeribetjent) 
Jørn Wulff ..................................3511 6252
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
info@silkeborg-fi skeriforening.dk

Næstformand:(Fiskeribetjent) ..   .   
Karlo Jespersen.........................4018 4791
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
kjes@webspeed.dk

Kasserer: (Fiskeribetjent)
Bjarne Simonsen.......................2533 7054 
Rodelundvej 9, 8653 Them
Rodelund-sav@mail.dk

Sekretær:  
Morten Bech Nielsen.................5363 6897
Bindslevs Plads 101, 8600 Silkeborg
sekretaer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem:
Stig Beck Nielsen......................8680 6103
Dalstrøget 34, 8600 Silkeborg
mynsn@herning.dk

Bestyrelsesmedlem: .....
Sven Åge Enevoldsen...............4046 9368  
Vestre Alle 18, 8600 Silkeborg
sven-aage@privat.dk

KONTAKT TIL FORENINGEN

Foreningsforhold : Jørn Wulff - Tlf  3511 6252

Økonomi, kontigent m.m.: Bjarne Simonsen - Tlf 2533 7054 
Hverdage – bedst fra kl. 15

Fiskerikontrol og Dag/ugekort salg: Karlo Jespersen - Tlf 4018 4791

Foreningens gamle telefonnummer (86823517) lukkes pr. 1. april

•

•

•

•



MEGET MERE 
END FISKERI

Alt i outdoor- og fritidsbeklædning


