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Hvorfor fiskestage når man har en Hund?
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Hvordan I finder vores hjemmeside:
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Referat generalforsamling afholdt d.18/1 2014.
Generalforsamlingen fandt sted i medborgerhuset i Terndrup, og trods det dårlige vejr var der
15 deltagerer.
Formanden Bent Nielsen bød velkommen og derefter valgtes Erik H. Hansen til dirigent.
Herefter fik Bent ordet for at aflægge beretning
I sin beretning kom Bent ind på de mange vellykkede arrangementer der havde været afholdt i
2013
det var igen familieturen til Nørreris ,Campen til Høgensås, nat fisketuren, Lillebælt, og havturene fra Hirtshals der havde trukket flest medlemmer af huse, men i år var der også rigtig mange med på afslutnings konkurrencen der var flyttet til Revsbæk hvilket viste sig at være en god
ide, da der her blev fanget pænt med fisk, vejret var noget træls, men humøret højt. Som noget
nyt har der været afholdt klubaftener med bl.a. fluebinding også her har tilslutningen været god
og især de helt unge medlemmer har haft godt udbytte af disse aftener og det er tanken at fortsætte med disse aftener, også for at styrke det sociale samvær.
Sommerskolen har også fundet sted i 2013, men kun for et hold idet der var for få tilmeldinger
til hold to. Dette kom lidt bag på os da der tidligere år har været ventelister, men måske skyldes det lære Lockouten idet den fandt sted lige i det tidsrum hvor tilmeldingerne skulle foregå,
vi deltager i. hvert tilfælde igen i 2014,både for de unge mennesker skyld og foreningens idet
det jo også er en god indtægtskilde for os, og de af vore folk der er instruktører hygger sig med
de unge mennesker og har nogle gode dage.
Vi har været til et møde vedr. fisketrappen ved Mølledammen, men der går en rum tid inden
der sker noget på det område, vi bliver underrettet og indkaldt når der er nyt.
På grund af en dårlig behandling af firmaet Almas, har bestyrelsen indgået en ny samhandelsaftale
m ed Ålborg Jagt og fiskeri, hvor alle medlemmer får 20 % rabat mod forevisning af medlemskort,
Det gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer, vi opfordrer derfor til at handle hos Ålborg Jagt
og fiskeri. Indkøb til foreningen såsom præmier og lignende opnår endnu større rabat, det er
derfor af betydning for foreningen at I gør jeres indkøb hos ovenstående.

Sommerskole:
Uge 27
Uge 32
Familietur:
Nørreris Fiskepark
Lørdag d. 9/8 kl. 14-18
Kl. 18.00 Fællesspisning
Pris: 250,00 kr.Junior Gratis
Tilmeldning: Henning 98 39 19 38
Lillebælt-tur:
Lørdag d. 20.septemper
5 timers eller 8 timers tur med Neptun
3-4 pk. agn pr. person
kl. 7-12 eller kl. 7-15
Der vil være nogle små justeringer i næste blad
.
Aftale
Foreningen har fået en aftale med Aalborg Jagt og Fiskeri med en prøvetid på 1 år for
at se om foreningens medlemmer handler i forretningen. Aftalen er at foreningen
for 50 % på deres indkøb til bl.a. sommerskole og præmier og det enkelte medlem
får 20% på ikke tilbud og nedsatte varer samt powerbait. Det skal selvfølgeligt
være et fornuftigt indkøb for at give 20 % og det gælder alle varer i butikken.
Medlemmerne skal vise bevis for at de er medlem af Terndrup Lystfiskerforening
ved at fremvise kvittering for at man har betalt kontingent.

Adresse: Hobrovej 418 9200 Aalborg tlf. 98 16 95 77 åbn. Man-tors. 10-17.30 Fredag 1018.00 Lørdag 10-13.00

Formandens beretning blev godkendt.
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Herefter gennemgik Henning regnskabet.
Der var et lille underskud på 319,00 kr., men forskellige ting spiller ind her. Sommerskolen
som kun gennemførtes én gang og den langt mindre rabat vi fik hos Almas, men heldigvis fik
vi hjælp til indkøb af fluegrej af fonden efter St. Brøndum sparekasse så alt i alt et tilfredsstillende resultat
og da vi har en formue på 42000,00kr. Kan vi roligt se fremtiden i møde.
Foruden den kontante beholdning har vi jo også en del grej som i år foruden eget indkøb er
blevet forøget med en gave på 3 kystsæt sponseret af Hans Jørn Dahl.
Regnskabet godkendt.
Valg til bestyrelse.
Bent Nielsen og Hardy Andersen ønskede at udtræde i stedet valgtes Jens Kragh og Bruno
Jensen
Pernille Dyrmose, Chr. Mortensen og Henning Jensen genvalgtes.
Suppleanter Poul Erik Simonsen og Niels Poulsen
Revisor Preben Sørensen suppleant Hardy Andersen.
Indkommet forslag: For at skåne ålebestanden udgår denne kategori af cuppen.
Forslaget vedtaget i stedet indgår hornfisk.
Hermed var generalf. afsluttet og der var præmieoverrækkelse

Der bindes fluer en klubaften

Johnnie Knapp vandt sammenlagt for seniorer og Andreas Kronborg for juniorer.
Følgende vindere i cuppen var: Chr. Mortensen: Aborre, Jens Kragh: Gedde, Johnnie Knap:
Ørreder i eget fiskevand. Fladfisk, Ørred og laks andre steder, samt ål, Jytte Jensen: Put and
Take, Pernille Dyrmose: Torsk, Udenlandske fisk.

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

Juniorer: Andreas Kronborg: Ørreder i eget fiskevand, Fladfisk, Put and Take, Ørred og laks
andre steder. Marcus Andersen: Aborre, Gedder, Udenlandske fisk. Mads Dyrmose: Torsk
Årets Put and take mestre blev: Senior Finn Ravn. Junior: Dominix Paljon
Årets Familietur vinder: Dennis Thuemann Madsen
Natfiskeri vinder: Jytte Jensen
Åbningskonkurrence: vinder Johnnie Knap
Afslutnings konkurrence: vinder Christian Mortensen
Efter generalforsamlingen kom bestyrelsen til at se sådan ud:
Formand: Christian Mortensen
Næstformand: Jens Kragh
Kasserer: Henning Jensen
Sekretær: Pernille Dyrmose Nielsen
Fluebinder ansvarlig : Bruno Jensen
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Senior

Junior
Torsk

5P.

5P.

4P.

4P.

3P.

3P.

2P.
1P.

Udenlanske fisk ferskvand
5P.

5P.

4P.

4P.
3P.
2P
1P.

Hornfisk
5P.

Der er en aftale med lodsejeren på Håls Brogaard, Flamstedvej 125, om dagkort a 35,00kr. Det
omtalte fiskevand ligger nedstrøms Hålsbro på siden af Håls startende ved broen og slutter
ved en meget bred grøft. Købet af kortet finder sted på gården(Håls Brogaard) der ligger lige
ovenfor Hålsbro og man putter 35,00 kr. pr. person i en kuvert mærket med bilnummer og lægger kuverten i husets postkasse og parkerer ved Hålsbro. Man fisker fra den side hvor pil markeringerne er. Der henvises i øvrigt til Lystfiskerens gældende regler ved færdsel på Lodsejernes
marker.
PFV. Bestyrelsen
REGLER VED ÅEN
Af hensyn til lodsejere, der har givet os adgang på Deres marker er her nogle få regler
vedrørende opførsel når vi går og fisker ved åen.
Man færdes stille og roligt så langt ude ved åen som det kan lade sig gøre. Man må ikke
ødelægge afgrøder. Ved dyreindhegninger skal man sørge for at holde dem lukket.
Er man i bil parkerer man hensynsfuldt og affald, flasker og kroge sørger man for at tage
med.
Skulle der ske et uheld skal man tage kontakt til lodsejerne eller en i bestyrelsen.
Terndrup lystfiskerforening
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Stilling i cuppen
Senior

Junior

5P. Søren Jensen

5P. Silas Jensen

5P. Johnnie Knap
4P. Andreas Kronborg
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Fiske cuppen
Senior

Junior
Aborre.

5P.
4P.

5P.

Ørreder fanget i eget fiskevand
5P.
4P.

5P.

Fladfisk.
5P.
4P.

5P.
4P.

3P.

2P.

Gedder.
5P Søren Jensen 5500g - 60 cm.

5P. Silas Jensen 2000g

4P. .

Put & Take ørreder og laks.
5P.
4P.

3P.
2P.
1P.

5P.
4P.
3P.
2P.

Ørred og laks andre steder.
5P. Johnnie Knap 2000g - 60 cm.
4P Andreas Kronborg 1650 g - 52 cm.
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5P.
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Arrangementer
Åbningskonkurrence i Terndrup Mølledam:
Lørdag d.5.april 2014 kl.09.00—13.00
Kl. 08.30 mødes vi til kaffe og rundstykker
Kl. 13.05 : Overrækkelse af præmier
Kl. 13.10: varme pølser
Ingen tilmelding
Camp Sverige 2014
Årets tur går til Semham i nærheden af Høgensås
Turen finder sted i Kristi Himmelfarts ferien
Afrejse torsdag.29.maj
Hjemkomst søndag d.01.juni
Pladserne er besat
Pernille 29 66 77 38
Sildetur:
Mellerup - Voer
Lørdag d. 26/4
Vi mødes ved Hadsund Rådhus kl. 8.00
Der varmes pølser til frokost
Tilmelding: Christian 31 55 30 57
Geddetur:
Bjerregrav Mose
Lørdag d. 10/5
Vi mødes ved Hadsund Rådhus kl. 8.00
Tilmelding: Christian 31 55 30 57
Fluekast:
Fluekast i Terndrup Mølledam
Tirsdag d. 17/6 kl. 19.00
Ingen tilmelding
Natfiskeri:
Medestedet
Fredag d. 27/6 kl. 20.00
Konkurrencen afsluttes kl. 01.00
Der er mulighed for fiskeri til kl. 06.00 lørdag morgen.
Der grilles pølser .
Pris: 100,00 kr. Junior gratis
Tilmelding Pernille 29 66 77 38

Steen i fin stil
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