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Bestyrelsen år 2015. 
Formand:            

Christian Mortensen Fjordager 14 9560 Hadsund  Mobil 31 55 30 57 
E-mail: csm83@outlook.dk 
 

Næstformand:  

Jens Kragh Skovhusevej 8 9574 Bælum   Tlf. 98 33 73 93  
E-mail: jens@friis-kragh.dk      Mobil : 23 70 47 14 
     

Kasserer: 
Erik Volf Rasmussen Bogfinkevej 7, 9575 Terndrup  Mobil.: 60 61 70 40 
E-mail : erik@volfware.dk  

 
Sekretær:  

Pernille Dyrmose Nielsen Hedevej 26 9560 Hadsund      Mobil: 29 66 77 38          

E-mail: pdnielsen@mail.dk  
                                                          
Bruno Jensen Jernbanegade 29 st. th. 9560 Hadsund Mobil: 23 86 74 81  
E-mail: brunokilo11@gmail.com 

 
     Blad redaktør:     

Dennis Thuemann Madsen, Gerdingvej 14, 9520 Skørping  Mobil: 41 81 23 14  
E-mail: Thue1990@gmail.com  

 Købmand    BÆLUM KØBMANDSGAARD 

 STEN JENSEN   Østergade 8 

      9574 Bælum 

  

      Tlf. 98 33 70 01 

      Fax 98 33 72 20 

Adresse: Alsvej 71, Visborg, 9560 Hadsund,  

Telefon: 23957884   

E-mail: info@teglvaerkssoens-fiskepark.dk 

Teglværkssøen Visborg 

   

Terndrup Lystfisker Forening 

Medlemsnyt 1/2015 

Hardy med en rødspætte i Hirtshals 

 

 

 

 

 

 

Hvordan I finder vores hjemmeside: 

 

                                                                                                                                                     

   www.terndrupby.dk/friluftsliv/lystfisker.html 

  

http://www.terndrupby.dk/friluftsliv/lystfisker.html
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Molefiskeri fra Hirtshals 
Hardy havde arr. En fisketur for pensionister til vest molen i Hirtshals d. 

27.februar hvor solen bagede ned over os og fiskende de ligefrem sprang 

på ormene så sulten var de, desværre var mange af fiskende for små så de 

måtte sættes ud igen, men der blev fanget mange pæne fisk dog Poul Erik 

fangede en rødspætte på 36 cm. Som kun blev overgået af selvfølgelig Har-

dy med en på 42 cm, efter 6 timer tog Ove, Poul Erik og Hardy hjem, Ove 

fik våde fødder, Jytte ville havde en time mere så Henning han måtte finde 

sig i at fiske noget længere, Hardy, Poul Erik, Ove og Jytte tog til Hirtshals 

igen 14 dage efter.   
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Pensionister på tur 
 
En tur på molen i Hirtshals kunne ikke være så ringe, her i den lange vinter var der 
nogle "pensionister" der havde snakket om det. Så da vejret var til det, den 27. feb. 
tog Jytte, Henning, Poul Erik, Ove og undertegnede afsted 
 Vi havde i forvejen bestilt orm i butikken på havnen, men de var ikke kommet, men 
han havde frosne orm og dem startede vi så med, det gik ganske udmærket, de fri-
ske orm kom ved middagstid og var de bedste. 

 

Det blev en fin dag med rigtig fint vejr og stor bidelyst, men desværre var mange 
fisk for små, og da vi fik at vide at en undermåler koster 2500,00 kr. var vi hurtige 
til at smide ud, men alligevel fik vi alle pænt med rødspætter, isinger og enkelte sej. 
Turen var så vellykket at vi fjorten dage senere ville afsted igen, dog uden Henning 
denne gang, historien med de manglende friske orm gentog sig, men denne dag 
havde han ingen frosne så vi var noget på den. Poul Erik og jeg havde sikret os ved 

at tage Gulp med, så vi havde da noget at starte på. 
 
 Det kan absolut ikke anbefales, der stod vi fire mand uden et eneste hug i 2 timer, 

men så begyndte festen da vi først havde fået vores orm igen. Masser af bid og 
masser af for små fisk, men hyggeligt og sjovt og igen et herligt vejr. Der skete og-
så ting og sager på molen som ingen af os før havde oplevet. Da vi ankom, stod en 

lokal yderst på molen, der for øvrigt var godt befolket, så vi var heldige og fik nær-
mest de sidste ledige pladser. Lige over middag ankom endnu en lokal, han masede 
sig ind ved siden af den førnævnte, så startede balladen, var der ikke en ung mand 
der var gået imellem havde den sidst ankomne fået nogen på hatten eller en duk-
kert. Hvad kan vi lære af det jo "gå aldrig for tæt på en lystfisker, kend din plads"  
 

Hardy 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 
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General forsamling 2015 

Valg af dirigent: 

Hardy Andersen 
Dirigent godkendt 
 
Formandsberetning: 
Stabilt medlemstal 
Fint tilslutning til vores arrangementer Geddetur Havtur, altid besat. 

Aalborg jagt har ikke overholdt aftale. 

Gået tilbage til Almas, 
Indstillet Henning Jensen til æresmedlem Tak for godt år Beretning godkendt 
 
Fremlæggelse af regnskab: 
Henning fremlægger regnskab. 
Indtægter ialt: 48.988,70kr 
Udgifter ialt: 43.371,31kr 

Overskud alt i alt: 5617,39kr 

Regnskab 2014 godkendt 
Budget 2015 godkendt 
 
Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: 
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg.  

Henning ønsker ikke genvalg 
 
Christian, Bruno, Jens og Pernille genvalgt Erik Volf valgt ind i bestyrelsen God-
kendt 

 
Valg af 2 suppleant: 
Poul Erik genvalgt 

Erik Hansen valgt som suppleant 
Godkendt 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant: 
Henning Jensen revisor 
Hardy Andersen revisorsuppleant 

Godkendt 

 
Evt.: 
Henning siger tak for æresmedlem. 
Kort beskrivelse af turen til Sverige 2015 Kæmpe for familieturen til Nørreris Fiske-
park Mulighed for en familietur til Vive Vi skal have lidt mere fokus på vores blad, 

både sponsor, indlæg mv. 
Jubilæum - familietur eller natfiskeri bliver med helstegt gris eller lign. 

Grillet vildsvin med tilbehør 3000-3500kr (Palle? har grillet for jagtstuen) Mulighed 
for Volstrup Fiskepark, hvor man kan spise inde. 
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Arrangementer 
Åbnings konkurrence d. 11/4 kl. 8.30 morgenmad. Vi fisker kl. 9-13. 
Jens køber rundstykker og pølser.  
Ingen tilmelding.  
 
Silde tur: 
Mellerup - Voer 
Søndag d. 26/4 kl. 8  

Vi mødes ved Hadsund Rådhus kl. 8 
Husk madpakker 

Tilmelding: Bruno tlf. 23 86 74 81 
 
Sverige 2015: 
Kyrkevarn/Sandhem 

Torsdag d. 14/5 til søndag s. 17/5 
Tilmelding: lukket 
 
Gedder tur:  
Lørdag d. 30/5 kl. 8 

Vi mødes ved Hadsund Rådhus kl. 8 
Tilmelding: Christian/Bruno 31 55 30 57 – 23 86 74 81 

 
Tur i Mariagerfjord/Fluekast: 
Søndag d. 14/6 kl. 8 
Vi mødes på parkeringspladsen ved Aldi i Hadsund.  
Tilmelding: Bruno 23 86 74 81 
 
Natfiskeri: 

Medestedet 
Fredag d. 26/6 
Vi fisker fra kl. 20 til kl. 01, hvor konkurrencen slutter.  
Man er velkommen til at fiske frem til kl. 06. 
Vi vil gerne starte kl. 18 med grill.  
Jubilæum i Fiskeforeningen  

Familien er velkommen 
100 kr pr. tilmeldte incl. mad 
Tilmelding: Pernille tlf. 29 66 77 38 

 
Tur til Randers Havn: 
Søndag d. 16/8 kl. 8 
Vi mødes ved Hadsund Rådhus kl. 8 

Tilmelding: Bruno 

 
Lillebælt-tur: 
5 eller 7 timers tur med Neptun. 
3-4 pk. avn pr. person 

Lørdag d. 19/9 eller tæt på denne dato 

Dato er ikke bekræftet af skipper endnu.  
Tilmelding: Christian tlf. 31 55 30 57 
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Hornfisk

Stilling i cuppen

Senior Junior

5P. Bruno Jensen 

5P. Hardy Andersen

4P. Chr. Mortensen

4P. Poul Erik Simonsen

3P. Jytte Jensen

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 

Fladfisk.
5P. Hardy Andersen 640 g, 42 cm

4P. Poul Erik Simonsen 550g - 36 cm

3P. Jytte Jensen 360g - 32 cm

Gedder.

Put & Take ørreder og laks.

Ørred og laks andre steder.

5P. Bruno Jensen 2400 g - 58 cm.

4P. Christian Mortensen 810 g - 45 cm.
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Lindenborg Å 

Der er en aftale med lodsejeren på Håls Brogaard, Flamstedvej 125, om 

dagkort a 40,00kr. 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 Håls-

bro og man putter 40,00 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. Be-

styrelsen 

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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Præmievindere 2014                


