
 

 

 
 

KÅS Generalforsamling d. 28.01.2023 
 
 

 
Afbud: Viborg, Flyvestationen, ØKF 

Referat 
 

1.   Valg af dirigent 
 

Johan Lynnerup blev valgt som dirigent. 
 
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen er 
varslet korrekt. 
 

2.  Kontrol af stemmetal 
 

Stemmetal blev opgjort til 42. 

3.  Formandens beretning 
 
 

Tom Sørensen, formand for KÅS, aflagde beretning. 
 
Drøftelse omkring Danmarks Sportsfisker Forbund og for-
eningernes mulighed for at indgå i forbundet.  
 
Drøftelse omkring C&R ved fiskekonkurrencen i 2022. 
 
Drøftelse af KÅS håndtering af problematikken af sød-
græs. 
 
Drøftelse af “Havørredens Hus”/“Naturcenter” ved Hade-
ris Å herunder status for projektet. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

4.  Formanden for vandplejeud-
valget aflægger beretning 
 
 

Ivan Andersen, formand for vandplejeudvalget, aflagde 
sin beretning. 
 
Drøftelse omkring erfaringer med udlægning af grus på 
indersiden af strømmen.  
 
Ros for beretningen og arbejdsindsatsen i og omkring 
vandplejen. 
 
Spørgsmål omkring spuling/skæring af sødgræs.  
 
Drøftelse omkring gode erfaringer med kreaturer i forbin-
delse med afgræsning af sødgræs.  
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

5.  RegnskabEr for KÅS og Karup 
Å  Konkurrencen fremlægges 
  
 

Per Fredskild, kasserer i KÅS, fremlagde regnskab for KÅS 
og Karup Å Konkurrencen. 
 
Der blev gjort opmærksom på at der er et lager af rom på 
44 flasker. Værdien af disse indgår i regnskabet for 2023. 
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Regnskaberne blev godkendt. 

6.  Kasseren fremlægger  revide-
rede regnskab 
 

Per Fredskild, kasserer i KÅS, fremlagde det reviderede 
regnskab. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

7.  Det reviderede regnskab for 
støtteforeningen for Karup Å 
Sammenslutningen 
 

Per Fredskild, kasserer i KÅS, fremlagde regnskab for 
støtteforeningen for Karup Å Sammenslutningen. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

8.  Budget for det kommende 
år. 
 

Per Fredskild, kasserer i KÅS, fremlagde budget for det 
kommende år. 
 
Budgettet blev godkendt. 

9.  Valg af Formand 
 

Tom Sørensen blev genvalgt som formand for Karup Å 
Sammenslutningen. 

10.  Godkendelse af vandplejeud-
valgets formand 
 

Ivan Andersen blev godkendt som vandplejeudvalgets 
formand. 

11.  Valg af 2 bilagskontrollanter, 
samt 2 suppleanter for KÅS 
regnskab og støtteforenin-
gen Karup Å Sammenslutnin-
gens vandplejefonds regn-
skab. 
 

Uffe Kirkegaard og Carl Knudsen blev genvalgt som bi-
lagskontrollanter. 
 
Finn Lajgaard og Johan Lynnerup blev valgt som supple-
anter. 

12.  Behandling af indkommende 
forslag. Sendes til KÅS for-
mand senest d. 14. januar 
 

Der var ikke indkommet forslag. 

13.  Fastsættelse af kontingent 
 

Uændret kontingent. 

14.  Eventuelt Spørgsmål vedr. status på skarv ved Karup Å. Tom sva-
rede at de meldinger bestyrelsen får ind er, at der ved 
mundingen er mange skarv, men at det er mere sporadisk 
langs åen. Tom orienterede om, at der arbejdes på at finde 
en skarv koordinator for en effektiv regulering. Der er i 
bestyrelsen iværksat en proces hvor jægere og lodsejere 
inddrages. Der blev orienteret om en Facebook-gruppe i 
Nordjylland, hvor man har nogle erfaringer. Øget jagt i 
Sverige og mild vinter har hjulpet på problemets omfang. 
DSF afholder webinar om smoltbeskyttelse. 
I forhold til å-mundingen er der et godt samarbejde med 
Skive Kommune. 
Forslag om KÅS deltager i skarvforvaltningsmøde ved 
Skjern Å. 
Erfaringer omkring oliering af æg ved kolonierne blev 
drøftet. 
 
 
 
 
Referent: Jan Snejbjerg 

 



 

 3 

 


