
Generalforsamling 2022 

Tak for ordet, og glad for at I tager jer tid til at komme til generalforsamlingen. 
 
2022 var året hvor vi endelig kom ud af skyggen fra covid 19. Det har været dejligt at 
få en normal mødekalender, og at vi kunne mødes til diverse arrangement og møder 
uden restriktioner. 
 
Alle kender nu placeringen af ”Havørredens Hus”, eller som vi helst ser huset 
kommer til at hedde, - Karup Å Naturcenter.  
Herning Kommune har haft en del indledende arbejde med projektet. Der skal 
klargøres diverse tilladelser og måske også dispensationer, da huset ligger i et delvist 
beskyttet område. Jeg er nu meget rolig ved processen, og tænker det skal 
kommunen nok styre i land. 
Af disse årsager, er der ud af til, ikke sket så meget, men vi har i november været til 
møde og status er, at kommunen hen over den næste periode går i gang med selve 
projekteringen, og dermed også inddragelse af interessenterne, så for nuværende 
afventer vi næste skridt. 
Jeg glæder mig til at projektet begynder at materialisere sig. Alle foreninger bør 
bakke fuldtonet og offentligt ud om huset, det er et vigtigt projekt for lokalområdet, 
dets beboer, og ikke mindst lodsejerne, og dermed også for os lystfiskere. 
 
KÅS fik igen afviklet en succesfuld konkurrence med et flot overskud på trods af 
pludseligt skift af hovedsponsor, stor tak til Seatrout i Herning som hurtigt slog til og 
fik en fantastisk butik stablet på benene. 
Varmen den weekend satte sit præg på deltagerantallet, og ugen op til 
konkurrencen manglede vi de sidste tilmeldinger. 
Konkurrencen blev boykottet af en mindre fraktion af lystfiskere, som ikke var enige 
i måden konkurrencen blev afholdt på. Det er naturligvis ikke acceptabelt at mindre 
grupper på den måde skal true konkurrencen, og jeg finder det illoyalt overfor 
foreningerne og de frivillige.  
Ved Karup å har vi altid hyldet det frie fiskeri, og vi har været inkluderende overfor 
andres måde at fiske på, det er vi ikke længere, Det kan vi ikke være bekendt. 
 
 
 
 
 
 



 
Under mit formandskab har vi hele tiden søgt samarbejde med dem som hjælper og 
arbejder for Karup Å, og en af dem som hjælper lystfiskeriet og miljøet mest, er 
Danmarks sportsfiskerforbund. 
Vi trækker ofte på deres hjælp, og de kæmper den politiske sag på miljøet, 
regulering af skarv, og de nye vandmiljøplaner, og jeg kunne nævne flere og vigtige 
områder. 
Derfor var det også for mig helt naturligt at vi efter en henvendelse fra dem om 
medlemskab af DSF. At vi indgik i dialog om dette……. noget for noget. 
En del af foreninger under KÅS er allerede medlem, og jeg er sikker på at mange af 
lystfiskerforeningernes medlemmer individuelt har et medlemskab af Dsf. 
Det blev besluttet at gennemføre en lille undersøgelse om organisationsgraden 
blandt foreningernes medlemmer, så vi kunne synliggøre hvordan tilslutningen til 
Dsf er ved Karup å. 
Desværre så mangler vi fra store og vigtige foreninger deres resultater, og deres 
stillingtagen til DSF. 
Jeg håber at vi fremadrettet finder løsninger med DSF. der gør at vi med god 
samvittighed forsat kan trække på deres kompetencer. 
Jeg kan for øvrigt nævne at DSF har stillet deres IT. Platform til rådighed for KÅS, så 
vi kan få en bedre hjemmeside uden at vi selv, udover content, skal vedligeholde 
platformen, og det til den formidable sum af 1200 årligt. Nu mangler vi bare en 
frivillig der vil og kan arbejde i DSF skabelon og med deres support opbygge siden, så 
vi kan få en mere funktionel og moderne side, så kender I en der kan hjælpe os, så 
meld meget gerne ind. 
 
 
En stor tak skal lyde til alle de frivillige som på hvert deres område yder en fantastisk 
indsats for deres forening, det frivillige arbejde i KÅS, eller på anden vis på områder 
som gavner Karup Å. 
En stor tak skal også lyde til de kommuner og offentlige forvaltninger som igennem 
deres viden og samarbejde bidrager til at vi fortsat kan have en attraktiv natur og et 
fantastisk fiskeri ved Karup Å. 
Og sidst men ikke mindst de lokale lodsejere som stiller deres fiskevand til rådighed 
for vores hobby, det er ikke en naturlighed, det er et samarbejde mellem lodsejere 
og lystfiskere som er opbygget igennem generationer, det samarbejde skal der stå 
respekt om, og det skal fra begge sider passes og plejes. Uden lodsejernes vand og 
de frivilliges arbejde med at bevare og udvikle havørreden, er der ingen hverken 
naturmæssig eller økonomisk værdi tilbage for lodsejere og lystfiskere. 
Så kæmpe tak til jer alle. 



 
Vi har nået en del de sidste åringer, specielt på vandløbsplejen, men på en del andre 
områder evner vi ikke at komme i mål med gode løsninger til gavn for havørreden, 
som er omdrejningspunktet for alt vores arbejde, og grundlaget for at vi også i 
fremtiden kan have et attraktivt fiskeri. 
For at nå mål med flere tiltag, kræver det modige og visionære beslutninger. Det 
kræver fra lystfiskerforeningernes bestyrelser, at de evner at tage beslutninger, også 
en gang imellem beslutninger som virker begrænsende for fiskeriet, og dermed 
måske for nogle medlemmer kan opfattes kontroversielt. 
Det ikke at tage en beslutning, tage stilling eller melde ud om emner som kan virke 
kontroversielle sender også signaler til omverden, det er på den måde myter og 
fordomme opbygges, og det er dræbende for samarbejde og udvikling. 
 
Jeg har inden jul meddelt bestyrelsen i KÅS at jeg tiltagende har svært ved at holde 
motivationen oppe, da villigheden blandt store og vigtige dele bestyrelserne for 
lystfiskerforeningerne til at tage fremadrettet beslutninger til gavn for havørreden 
og fiskeriet, er på et for lavt niveau, og jeg har også gjort op med mig selv, at skal jeg 
tage en længere eller kortere periode som formand, så skal vi sammen evne at lave 
de reformer, som jeg mener er helt afgørende for fremtiden, som f.eks. gode og fair 
anbefalinger til fiskeriet og hvordan det udøves. Vi skal også, når vi får henvendelser 
fra vores omverden, som støtter vores arbejde med havørreden, byde ind med 
løsninger fra vores side, kan vi ikke det, så er jeg ikke den rette som formand, og KÅS 
bestyrelse kan naturligvis heller ikke være tilfreds med en formand som ikke vil 
deres retning, og det har naturligvis den konsekvens, at der skal findes en ny 
formand. Skulle vi komme dertil, så vil jeg naturligvis ikke ”løbe af pladsen”, men om 
muligt give en fair frist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jeg er i den sidste tid fra forskellige sider blevet fortalt det synspunkt, at KÅS skulle 
have for meget magt, og at vi f.eks. skulle styre debatten og hvad der måtte siges og 
skrives om f.eks. konkurrencen. Intet kunne være mere forkert, og igen en af de 
myter og udokumenterede påstande der florerer, til stor skade for samarbejdet. 
Magt er for mig et umoderne udtryk, som giver indtryk af modsætninger og 
interessekonflikter, alt det som vi KÅS prøver at modarbejde. KÅS er foreningerne, 
og derfor kan man også igennem KÅS opnå stor indflydelse.  
Et vellykket samarbejde i KÅS, hvor der tages gode og konstruktive beslutninger, 
starter med arbejdet i lystfiskerforeningernes bestyrelser.  
Lokale beslutninger bør altid balanceres med KÅS og det arbejde og de 
målsætninger som der her arbejdes efter. Der er ingen modsætning imellem at drive 
en lystfiskerforening og samtidig indgå i et forpligtende samarbejde på tværs af 
foreningerne, kommuner og lodsejere.  
Lukket og indadvendthed har aldrig gjort nogen rige, og holdninger i den retning skal 
vi bekæmpe, det håber jeg at foreningernes bestyrelser vil bakke op om.  
 
Tilslut vil jeg ønske alle en forsat god generalforsamling, og knæk og bræk til alle i 
den kommende sæson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


