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Fortsættelse af Generalforsamlingen i Terndrup Lystfiskerforening
7.

8.

Indkommen forslag. Bestyrelsen havde 2 forslag, som begge blev vedtaget
a. Forhøjelse af kontingent for voksne til 150 kr. og familie til 200 kr. gældende fra
2008
b. §23 ændres så der kun måles på fisken ved konkurrencer i eget fiskevand.
Begge forslag er beskrevet i Medlemsnyt 4/2006
Eventuelt. Der efterlyses et kort over vores fiskevand.

Generalforsamlingen blev afsluttet med kaffe og franskbrød og masse af hygge snak, samt uddeling af præmier i fiskecuppen. De dygtige vindere står nederst i fiskecuppen på forrige side.

Bo var den eneste præmiemodtager der kom til
Generalforsamlingen

Fiske cuppen

Bestyrelsen år 2006.
Formand:
Bent Nielsen, Lindalsbakken 29, 9560 Hadsund.
E-Mail: bodil-lausen@mail.tele.dk
Næstformand:
Karsten Henriksen, Haelskovvej 2, 9574 Bælum.
Kasserer:
Henning Jensen, Egholmsvej 31, 9520 Skørping
E-Mail : jy.jensen@tiscali.dk
Sekretær:
Hardy Andersen, Teglgaardsvej 10, 9520 Skørping.
E-Mail : ruha@post10.tele.dk
Blad redaktør:
Erik Volf Rasmussen, Bogfinkevej 7, 9575 Terndrup.
E– Mail : evr@get2net.dk

Senior
Aborre.

98-337165

Ingen tilmeldte

98-337067

Ørreder fanget i eget fiskevand
Ingen tilmeldte

98-391938

Fladfisk.
Ingen tilmeldte
Gedder.

98-391480

5P. Johnnie Knap, 1700 g., 61 cm.

96-407040

5P. Johnnie Knap, 6760 g., 80 cm.

Put & Take ørreder og laks.

Torsk.
Ingen tilmeldte
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Junior

Husk
Åbningskonkurrencen
1. april

Ørred og laks andre steder.
5P. Poul Erik Simonsen, 2000 g., 63 cm.
4P. Hardy Andersen, 1335 g., 54 cm.
3P. Karsten Henriksen, 1260 g., 54 cm.
Ål
Ingen tilmeldte
Stilling

Ja så er sæsonen godt i gang, selv om
vi ikke har haft åbningskonkurrence
endnu. Generalforsamlingen er vel
overstået og der er allerede tilmeldt
flere fisk under ”ørreder og laks andre
steder” end der blev hele sidste år.
MVH Redaktøren.

10P: Johnnie Knap
5P: Poul Erik Simonsen
4P: Hardy Andersen
3P: Karsten Henriksen

Vindere af Cuppen i 2006
32P. Johnnie Knap
20P. Henrik Nysum
11P. Bo Mouritzen

22P. Linn Knap
14P. Maria N. Lausen
8P. Niklas Knap

Meddelelse
Der er stadig nogle der ikke har fået betalt deres kontingent for 2007. Så husk
det nu, da I ellers ikke kan deltage i vores arrangementer. Fremover vil dem
som ikke har betalt heller ikke modtage vores medlemsblad.
Med venlig hilsen bestyrelsen

SuperBrugsen
Stil krav. Det gør vi.
Terndrup centret. Tlf. 98-335017.
Åbningstider :
Mandag til Fredag 09.00 til 19.00.
Lørdag
08.00 til 16.00.

.Generalforsamlingen

i Terndrup Lystfiskerforening.
Lørdag d. 20 januar 2007 kl. 13:00

Generalforsamlingen startede kl. 13:00, og der var mødt 18 medlemmer op.

1. Valg af dirigent. Bo Mouritzsen blev valgt til dirigent
2. Formandsberetningen ved Bent Nielsen. Formanden berettede at de havture vi havde haft
var forløbet godt, men at vi årets løb havde måtte aflyse 3 ture på grund af for svag tilslutning.
Natturen var som sædvanlig vellykket. Bestyrelsen havde søgt kommunen om en oprensning af
Mølledammen, dette kunne ikke bevilges, men der blev fortaget en rensning af sandfanget ovenfor dammen.
3. Fremlæggelse af regnskab. Regnskabet blev fremlagt af John Svenstrup og godkendt.
4. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. John Svenstrup og Jens Kragh ønskede ikke genvalg. Så
Karsten Henriksen og Henning Jensen blev valgt ind efter lidt overtalelse. Bestyrelsen består
herefter af: Bent Nielsen, Hardy Andersen, Erik Volf Rasmussen, Karsten Henriksen og Henning Jensen.
5. Valg af 2 suppleanter. Jens Kragh og Kai Kastrup blev valgt
6. Valg af revisor og revisorsuppleant. Her var Bo Mouritzsen revisor og Jørgen Svanholm
revisorsuppleant, begge blev genvalgt.
Fortsætter på bagsiden..

Hardy er kommet hjem med aftensmaden

Afgående bestyrelsesmedlemmer
Ved generalforsamlingen i år var der 2 bestyrelsesmedlemmer der valgte at
stoppe. Det var kasserer John Svenstrup, der blev valgt ind i bestyrelsen i 2001
og straks startede som kasserer. Den anden var Jens Kragh der blev valgt ind
året før i 2000 og således fik 7 år i bestyrelsen, dog slipper Jens ikke bestyrelsen
helt, da han blev opstillet til første suppleant. Bestyrelsen takker på foreningens
vegne for det store arbejde de begge har lagt som bestyrelsesmedlemmer i Terndrup Lystfiskerforening og vi håber at I og jeres familie vil møde op til vores
arrangementer, da det hele ikke skal gå op i cykling.

Lindenborg å i marts
Her er en lille historie så du har noget til bladet.
Poul Erik og jeg plejer at have nogle ture til Lindenborg å i
januar ( efter d. 16. forståes) og februar måned, da der på denne tid plejer at være "grønlænderer", men da vejret jo som bekendt har været mildt i denne vinter, har det knebet med disse
har vi ikke dyrket denne form for fiskeri.
Poul Erik tog nogle turer uden videre held, indtil der pludselig
var held i sprøjten. Først fangede han over 2 dage et par mindre
ørreder, men så en dag var der en flot blank havørred på 63 cm
og 2,0 kg. det var den 6/3, så blev jeg selvfølgelig fyr og
flamme, så dagen efter tog vi sammen af sted.
Det var dejligt igen at komme til åen, der var meget høj vandstand, stadig lidt sne rundt omkring så der skulle trædes varsomt, men vi kom begge tørre hjem.

En af de store!!!
Vejret var nu ganske godt, selv om vi nu var midt i Marts. Besøgte mit lokale
P&T vand (Medestedet i Astrup). Fiskede med prop og power-bait (grøn) og
havde fået en 4 stykker på land, som alle lå lige over 1 kg.
Fik endnu er hug og dette var noget tunger. Fighten var kort, grundet det kolde
vand og jeg kunne kort efter håndlande en regnbueørred på 6,76 kg. og 80 cm.
En rigtig go` afslutning på et par timers fiskeri!!!
Mvh. Johnnie Knap.

V/Bente & Poul Søgaard
Hadsundvej 8
9575 Terndrup
Telefon 98335073

Ved denne årstid bruger vi som regel orm ligeså denne dag.
Vi havde begge haft et par bid da jeg pludselig fik et bid der
ville noget og efter en god fight og med hjælp af Poul Erik
landede jeg en blank havørred på 54 cm. og 1,335 kg ,
Poul Erik har været ved åen et par gange senere, men uden held,
så vi tog d 13/3 en tur til medestedet og denne gang var Knud
Dahl også med. En dejlig tur i rigtig godt vejr, så skønt at
vi ,da vore 3 timer var udløbet besluttede at tage en ekstra
time. Fangsten var ligeligt fordelt idet vi hver nappede en ørred på godt 1,kg..
Vi blev enige om at vi ikke ville anmelde smolt til cuppen,
så vi venter til noget større kommer på krogen
knæk og bræk Hardy

Ture

Ture fortsat

Søndag d 1 april 9:00-13:00 Åbningskonkurrence i Mølledammen.
Vi starter sæsonen med vores traditionelle åbningskonkurrence, der er kaffe og
rundstykker fra kl. 8:30.
Ingen tilmelding bare mød op.
Søndag d. 15 april 6:00-17:00 Havtur
Vi tager på 11 timers havtur med M/S BONITO
Hele båden er bestilt, 12 pladser.
Prisen er 700kr. per person
Bindende tilmelding hos turleder Bent Nielsen på tlf. 98 33 71 65
Lørdag d. 28 april Sildetur
Sildetur til Randers Fjord.
Mødested Mølledammen kl:8:00. Andre opsamlingssteder kan aftales med turlederen.
Turleder Hardy. Tlf. 98 39 14 80
Søndag d. 13 maj 8:00-16:00 Havtur
Vi skal ud at fange torsk med Albatros. Der er bestilt 12 pladser.
Det er en 8 timers tur og dertil kommer transport til Hirtshals.
Prisen er 400kr. per person
Bindende tilmelding hos turleder Hardy Andersen på tlf. 98 39 14 80
Lørdag d. 19 maj Gudenåen
Mødested Mølledammen kl:8:00. Andre opsamlingssteder kan aftales med turlederen.
Turleder Erik. Tlf. 96 40 70 40
Fredag d. 15 juni kl. 20:00-8:00.
Natfiskeri i Put And Take. Igen i år arrangerer vi natfiskeri, hvor vi fisker i 12
timer. Der vil blive serveret pølser ud på natten.
Turen går igen til Medestedet i Astrup.
Tilmelding til tur leder Karsten Henriksen på 98 33 70 67
Fortsætter på næste side..

Søndag d. 5 august 8:00-16:00 Havtur
Vi tager på 8 timers havtur med M/S TINKER
Der skal fiskes efter torsk og makrel
Hele båden er bestilt, 12 pladser.
Prisen er 400kr. per person
Bindende tilmelding hos turleder Bent Nielsen på tlf. 98 33 71 65
Fredag d. 17 august 17:00-21:00 Havtur
Vi tager på 4 timers aften havtur med M/S TINKER
God som en familietur
Hele båden er bestilt, 12 pladser.
Prisen er 200kr. per person
Bindende tilmelding hos turleder Hardy Andersen på tlf. 98 39 14 80
Der er bindende tilmelding på havturene og betalingen skal falde senest 7 dage
før dagen for turen. Betalingen kan ske enten direkte til turlederen eller på udleveret girokort. Dette giver klubben en lille uge til at afsætte de pladser der er
ledige eller ikke betalt.
PS Unge under 18 betaler kun halv pris for turene.

