Bestyrelsens beretning 2020
2020 her været et meget speciel år, for som de fleste danskere, også for FFD.
Året har båret præg af mange aflysninger i Covid-19’s tegn. Dette har også omfattet FFD’s aktiviteter.
Vi har måtte aflyse, vores familie fiskedag, vores generalforsamling, samt en del bestyrelsesmøder.
FFD har i 2020 indgivet høringssvar til forvaltningsplan for bæver journalnummer 2017-5409, samt
høringssvar til forvaltningsplan for sæl journalnummer 2019-4203. Begge svar kan ses på vores
hjemmeside.
Turist/lystfisker huset i Assens Kommune, bruger godt 20 mio. kr. på et konferencecenter. Så er alle
pengene brugt. Dvs. penge til drift, og der er for nuværende ikke afsat midler på finansloven til driften mm
i 2021. Alt i alt, virker det ikke særlig gennemtænkt.
Der skal i 2021, træffes en afgørelse fra Miljøministeriet om faunapassage omkring Tange Værket. FFD
forventer at alt vand i Gudenåen ledes uden om Tange Sø, som den mindste løsning. Set udefra kan man
undre sig over de samarbejdskonstruktioner der er opstået. Det kan godt virke lidt mærkeligt. FFD ser gerne
Gudenåen tilbage til sit oprindelig løb. FFD går ind for fuld naturgenopretning. I arbejdsgruppen, der var
inviteret med til at komme med en indstilling til miljøministeren, var en såkaldt formandsgruppe,
bestående af de forskellige lystfiskerforeninger omkring Gudenåen. Repræsenteret ved Jon Rose fra
Hadsten. FFD var desværre ikke inviteret med i denne arbejdsgruppe. Det endte desværre med en
mindretalsanbefaling til miljøministeren, da to af foreningerne valgte at forlade formandsgruppen og gå
sammen med ”Foreningen til Tangesøs bevarelse”, som indebar, at man stadig forventer, at en del af
Gudenåen skal bidrage til Tangeværkets drift, hvilket slet ikke var en del af formandsgruppens indstilling.
Indstillingen var, at hele Gudenåens vand uden om søen, eller toppen, tømning af søen og åen tilbage til sit
oprindelige forløb. Det skabte desværre meget uro omkring de foreninger der var med i formands-gruppen.
Den ene af de foreninger der valgte at gå sammen med ”Foreningen til Tangesøs bevarelse”, har på
bagsmækken fået bevilget 838.000 kr. til nyt klubhus. Vi har selvfølgelig ikke bestikkelse i Danmark. Jarl
Gorritdsen, er formand for ”Foreningen til Tangesøs bevarelse”, og sidder samtidigt i byrådet for den
kommune, der har givet tilskuddet.
I 2020 har der også været en større tilgang af lystfiskere der indløser lystfiskertegn. Dette er jo rigtig
glædeligt, da det jo betyder at §7 udvalget, der administrerer, har fået et større budget, og her sidder FFD
jo med ved bordet.
FFD har overført sine obligationsbeholdninger, samt et mindre kontant beløb til Støttefonden for
Ferskvandsfiskeri. Dette var en generalforsamlingsbeslutning, tilbage fra 2019, men det har, af praktiske
årsager, først været muligt her i 2020. Flytningen sker for bedre at kunne opfylde reglerne om tilskud, efter
friluftrådets nye regler om tilskud til en lille forening som vores, uden den store omsætning i forhold til
vores formue.
Samarbejdet i FFD bestyrelse, fungerer rigtig godt, trods de store interesseforskelle, som en tværfaglig
forening skal kunne rumme. Bestyrelsens fremtidelige arbejde, er at gøre vores forening mere synlig i
dagligdagens miljø, og fiskeri politik. Vi må og skal gøre vores indflydelse gældende.

