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Generalforsamlingen blev afholdt torsdag den 22. januar 2015. På valg var Stig Christensen, 

Jytte Nørgaard, Mogens Schmidt og Ejler Nørager Andersen. Alle blev genvalgt. 

 

Der var ingen forslag fra bestyrelsen på dagsordenen og der var ingen indkomne forslag.  

 

På vandplejeområdet blev der i 2014 af Kolding Kommune gennemført to meget positive tiltag 

i Aller Å systemet. Først og fremmest blev den længe ventede forbedring af passageforholdene 

ved Aller Mølle gennemført. Den gamle fisketrappe er blevet erstattet af et langt stryg og der 

er nu uhindret passage for havørreder hele vejen fra Hejlsminde Nor og op til gydepladserne i 

tilløbene. Der er i vinterens løb observeret usædvanlig stor gydeaktivitet, hvilket må tilskrives 

det nye stryg. Derudover er der i tilløbet Skoisholt Bæk fjernet spærringer og udlagt gydegrus.  

 

Husk foreningens hjemmeside: www.alleraasportsfiskerforening.dk. Her er der adgang til kort 

over foreningens fiskevand og vedtægter. Der skal ikke bruges password. Informationer, der 

kun er for medlemmer, udsendes via e-mail.  

 

På hjemmesiden er der også link til Gelså-sammenslutningens hjemmeside. Gennem 

foreningens medlemskab af sammenslutningen har medlemmerne fiskeret på et langt stykke af 

Gelsåen.  

 

Medlemskort til foreningen for 2015 skal hentes og udskrives fra forbundets medlems – og 

kasserersystem via Sportsfiskerens hjemmeside. Her er der også mulighed for at ændre i de 

personlige medlemsoplysninger. Skulle der opstå problemer i den forbindelse bedes 

medlemmerne kontakte forbundets sekretariat. 

 

Medlemmerne opfordres fortsat til at være opmærksomme på ulovligt garnfiskeri i åen og i 

noret og give vores fiskeriopsynsmænd (Stig og Jesper) besked, hvis der observeres noget 

mistænkeligt. Ulovligt fiskeri kan også anmeldes til NaturErhvervstyrelsens døgnvagt  på tlf. 

72 18 56 09 eller via styrelsens hjemmeside på www.anmeldelse.fd.dk.   

 

Venlig hilsen 

 

AÅS bestyrelse 

 

Bo Sander – formand    Stig Christensen – kasserer 

Jytte Nørgaard – sekretær Lars Lindholm  

Mogens Schmidt Jesper Andersen 

Ejler Nørager Andersen  
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