Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere, ØLF
v. formand Arne Bager. Mob: 2927 4774. E-mail: kabager@mail.dk
Brabrand den 21. november 2020

Referat af forretningsudvalgets møde den 17. november 2020
Deltagere: Mikkel Nüssler, Henrik Møllgaard, Henning Moudt, Orla Jegstrup, Arne Bager.
Afbud: Rasmus Ottosen, Lars Hulsig Nielsen.
Ad 1: Siden sidst/orientering
Der henvises til vedlagte notat ”Til orientering” af 16. nov. 2020
Ad 2: Økonomi v. Henning
Flere af medlemsforeningerne har ikke indbetalt kontingentet for 2020. Arne kontakter disse.
Henning udarbejdet årsregnskab for 2020 til godkendelse hos revisor og forelæggelse på
kommende årsmøde 2021. Budgetforslag blev drøftet. Der foreslås afsat kr. 10.000 til indkøb af ny
jolle til elfiskeriet. Der afsættes kr. 15.000 til vand- og fiskepleje.
Ad 3: Udsætningsarbejdet v. Mikkel
Udsætningsarbejdet i året er afviklet meget tilfredsstillende med mange engagerede frivillige.
Mikkel har haft drøftelser med DTU Aqua om at vi stiller med frivillige i forbindelse med
gennemførelse af bestandsanalyser i Aarhus Å og Lyngbygård Å i 2021 til brug for revision af
planer for fiskepleje. Mikkel følger op herpå.
Ad 4: Vandplejearbejdet v. Henrik
Henrik orienterede om, at Aarhus Kommunes åmænd har fulgt op på Holmbæk-projektet ved
nyplantning af ca. 200 stk. rødel.
Henrik og Arne udarbejder forslag til høringssvar til Skanderborg Kommune om Kollens Mølleprojektet. Høringsfrist 25. november.
Ad 5: Saltvand og Aarhus Bugt v. Arne
Arne har den 17. november deltaget i møde med Aarhus Havn om planlægning af ny
havneudvidelse. Vi får tilbudt at gå ind i en af 4 arbejds-/følgegrupper, der skal beskæftige sig med
de rekreative, lystfiskermæssige og vandmiljømæssige forhold. Herunder bl.a. oplæg til ”Aarhus
BlueLine Park”. Hertil svarede jeg ubetinget ja. Vi bliver indkaldt til et opstartmøde i nærmeste
fremtid.
Ad 6: Elfiskeriet v. Orla
ØLF gennemførte den 7. november det årlige elfiskeri efter havørredmoderfisk i Giber å. Der blev
elfisket i 2 hold, hver med 8-10 meget engagerede frivillige, ved Skovmøllen og ved Fulden. I løbet
af ca. 2 effektive timer blev der elfisket i alt 165 havørreder, hvoraf 7 var udlegede. Et superflot
resultat. Det tyder på, at en stor opgang af gydefisk er i gang, og at vand- og fiskeplejen fra
kommunens og ØLFs side har båret frugt og betydet en stor selvreproducerende ørredbestand i
Giber Å.
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Fiskene blev straks afhentet af Magnus fra Ravnstrup Mølle og fragtet til Kistvad Dambrug ved
Simested Å nord for Hobro, hvor avlsarbejdet finder sted.
Efter strygning af fiskene bliver de transporteret tilbage til Giber Å, hvor de hurtigt vil søge bugtens
salte vand for at æde sig store.
Orla fortsætter med at søge indkøb af ny jolle til elfiskeriet.
Ad 7: Aftale om næste møde
Arne kontakter Bjarke, Aarhus Kommune, for aftale om tidspunkt for det årlige møde mellem
kommune og ØLFs FU og DSFs Natur- og Miljøteam. Der sigtes på starten af februar 2021.
Referent: Arne Bager
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