RSK Nyhedsbrev December 2017
Generalforsamling 2018
Tirsdag 30. januar kl.19:00 i klublokalet Høvejen
17 8940 Vorup
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af regnskabet

4.

Orientering fra diverse udvalg

5.

Indkomne forslag.
Årets vinderfisk

6.

Fastsættelse af kontingent i flg. § 3.

7.

Valg i flg. § 4.
På valg til bestyrelsen er flg.:
Kåre Bach Kjeldsen– Genopstiller
Jens Salling - Genopstiller
Morten Kragh- Genopstiller
Per Hørdum - Genopstiller

sådan er det ikke længere - men det lykkedes dog
at få samlet 11 gode kræfter. Heriblandt en lille
håndfuld, som havde kvalifikationer til at sikre en
korrekt afvikling af arrangementet.
Bjarke Dehli (biolog Aarhus Kommune) var
desuden leveringsdygtig i en bådmotor, som betød
at mandskabsbehovet ikke var så stort.
Prologen var som vanligt lagt opstrøms Nybro.
Starten blev imødeset med en vis spænding - en
ny anode med mindre diameter gav sit til, at
starten gik problemløst.
Men de første 50 m gav ingen plask i vandet
endsige fisk i nettet, men derefter kunne vi ånde
lettet op.
5 fisk blev det til inden vejbroen og kaffepausen
med den Enkelte, der skulle styrke optimismen.
Herefter gik alt nærmest over forventning
nedstrøms - et stykke ude i engene kunne vi
allerede kl. 11
gøre regnskabet op til 46 hunner og 17 hanner heraf mange flotte fisk på 4-5kg. - så tidspunktet i
beg af nov. var en god erfaring til genbrug.
Ligesom sidste år var Jens og Per Hougaard og ?
mødt op med transportudstyret. De er med i
gruppen som udfører et stort arbejde i
Ørredfondens dambrug ved Skibelund.
Vi siger tak til dem og jer, der mødte op og gjorde
arbejdet.
Sidegevinsten for os alle var en god
fiskeoplevelse, hyggeligt samvær, udveksling af
fiskeerfaringer oma.

Endvidere valg af to suppleanter
Ørredfonden:
Per Hørdum og Poul Jeppesen

Max Thomsen
Poul Jeppesen
.

Revisorer:
Jens Hagensen og Preben Nielsen
8.

Eventuelt

Evt. forslag til generalforsamlingen skal være
formanden i hænde mindst 10 dage før
generalforsamlingen.

Husk at betale kontingentet for 2017 senest d.15.
januar 2018.

EL-FISKERI
4. nov. var dagen, hvor en af foreningens større
årlige begivenheder blev afviklet.
For få år siden var elfiskeriet et tilløbsstykke -

Gode nyheder!
I foråret var vi 6-7 mand om at udplante gode
vandplanter i Halling Bæk, som blev restaureret i
2016. De første par uger så det træls ud og alle de
fine grønne planter var fedtet helt ind i trådalger og
andre kedelige belægninger. I dag var jeg så et
smut forbi bækken og hold nu op hvor så det
fantastisk ud! Overalt trivedes vandplanterne side
om side med grus, sten, dødt ved og kantplanter.
På strækningen var der også to fine gydebanker
men der er plads til mindst 10 mere, så det bliver
spændende at følge. Til næste efterår laver vi en
elbefiskning for at vurdere bækkens ørredbestand.
Nyd billederne og thumbs up for det gode
vandpleje-arbejde fra foreningens side 👍
Bjarke Dehli
.
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Vedligeholdelse af åen
Den våde fiskesæson 2017 har afsløret, at vore
spange og broer ved Allingåen trænger til en
”opgradering”
Bestyrelsen har derfor i første omgang afsat en
rimelig sum penge til at forbedre forholdene
derude. I første omgang regner vi med at lægge
planker ovenpå de mange telefonpæle, vi har
liggende som spang.
I den forbindelse kommer vi også ud og beder om
noget hjælp til det praktiske arbejde.

Vandpleje giver resultater

Vandplejegruppen
Alling Å - syn og skøn -19.11.17
8 morgenfriske mænd fra vandplejegruppen
mødtes på p- pladsen ved Nybro for at gå i felten i
de øvre dele af Alling - å systemet.
Efter en del snak om åens sande tilstand, og hvad
der kan gøres for at forbedre den, fordelte vi os i
mindre grupper, som hver tog ud til en aftalt
lokalitet for at iagttage gydepladser/aktivitet og
finde/fjerne spærringer.
Jens? og undertegnede kørte op langs Rosenholm
til Krogsbæk, som er et prægtigt lille vand, der
snor sig gennem en meget smuk dal.
Vandløbet er omgivet af træer, så
sandsynligheden for totale eller delvise spærringer
var stor - og sidstnævnte var der også i stort tal, og
de blev fjernet.
Gydeaktivitet var der ikke meget af, trods et stort
potentiale - ingen fisk og kun en enkelt sikker
gydebanke - men vi er jo først på sæsonen, så det
kan jo komme.
Men generelt en fin tur, som vi sluttede ved broen
over Skørring å ved Skørring, hvor dagens udbytte
blev udvekslet med Carsten ? og Lars Hougaard.
Dagens deltagere var enige om, at lave et
vintermøde mhp. at lægge en strategi for det
fremtidige vandplejearbejde - og problematikken
omkring sommerens iltsvind i Alling Å.
Poul Jeppesen

Nogle af årets flotte fisk fra Allingåen, der viser
smukke havørreder på forskellige tidspunkter
af året.

Oliver Seiersen

Carsten Seeberg
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Rengøring i Gjerrild

aborrekonkurrencen 2018 finder sted lørdag d.29.
september.

Vi har ofte starte fiskesæsonen i Gjerrild med at
gøre huset klar til sæsonen. Denne tradition
ønsker vi ikke at bryde, men i år gør vi det måske
lidt anderledes.
Rengøringsdagen er sat til lørdag d.24. marts.
Vi mødes i huset kl.09:00, hvor RSK giver kaffe og
rundstykker.
Så forventer vi at gøre rent frem til omkring
kl.13:00, hvor vi lige kan få en bid brød.
Hvis vejret tillader fiskeri, vil vi herefter fiske frem
til kl.18:00, hvor vi slutter dagen af med en gang
røde pølser.

Tilmelding til rengøringsdagen senest d.21. marts
til Carsten L. Hansen på mobil 22963791 eller på
mail: camakatmat@email.dk

Aborrekonkurrencen 2017
Vores konkurrence i år havde fået et nyt
udgangspunkt, da vi havde flyttet telt og
indvejningen ned på havnen ved ophalerpladsen.
Det var en finsucces. Der var lettere adgang for
folk, plus den kendsgerning at langt størstedelen
af deltagerne fisker fra båd gjorde jo også, at så
kan man lige så godt have indvejningen i samme
område.
Desværre kunne vi ikke samle ret mange
deltagere. Kun 57 blev det til. Til gengæld fangede
de mange store aborrer.
Hele 10 aborrer over kiloet blev indvejet.
Vinderfisken endte på 1,710 kg og var hele 47,5
cm lang.
For at give et endnu bedre fiskeri og selvfølgelig
for at få flere deltagere har vi besluttet at flytte
datoen for konkurrencen næste år. Vi flytter
tidspunktet
en
hel
måned,
således
at

Jørgen Skårup med hele tre aborrer over kiloet.

BÅDE I OVERSKUD
RSK har to både liggende, som vi ikke længere
bruger, og da vi også mangler oplageringsplads til
dem, har vi besluttet at sælge dem.
I første gang går tilbuddet til klubbens medlemmer,
men jeg vil da lige nævne, at der er interesserede
købere udenfor klubben, der allerede har nævnt, at
de gerne vil købe både.
Begge både trænger til en kærlig hånd, og prisen
er derfor sat efter det.
Båd 1 500,-kr.
Der skal laves en revne i bunden.
Båd 2 500,-kr.
Agterstavnen trænger til lidt fornyelse.
Henvendelse angående køb til formanden.

RSK Nyhedsbrev December 2017
Ny hjemmeside
Vores hjemmeside har lige siden, den blev hacket
ikke været noget at prale af. Mildelst talt.
Bestyrelsen har derfor besluttet at investere i en ny
hjemmeside.
Vi er så småt begyndt at lave den, men man skal
nok regne med, at det tager flere måneder, før vi
har det hele klar.
Men en dag er den der, og så håber vi, at I vil tage
godt imod den.

Båd 1

500,-kr.

Alle i klubben ønskes en glædelig fiske(h)jul” og et godt
nytår.
Jeg håber, at fiskesæsonen 2018 vil give jer mange
store fisk.
Jan Hyllested
Formand RSK

Sæt kryds i kalenderen ved følgende dage:

Båd 2

500,-kr.

•
•

14.-15. september Gudenåkonkurrencen
27. september
Aborrekonkurrencen

