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Referat generalforsamling afholdt 21/1 2012 Terndrup Medborgerhus 

Der var mødt 18 medlemmer. 

Jens Kragh valgtes til dirigent, og gav straks ordet til Bent for aflæggelse af beretning. Af beret-

ningen fremgik at det igen havde været et år med stor aktivitet på foreningsplan og med god 

opbakning, og enkelte nye tiltag, især havde to ture på Lillebælt efter fladfisk været tilløbsstyk-

ker hvortil der ligefrem var ventelister, men også familieturen til Nørreris og natfisketuren 

ved Medestedet er fortsat uhyre populære.                                                                                      

Campen til Sverige var vellykket igen, øvrige arrangementer såsom sildetur, Snæbum gedetur 

og P og T ture havde alle et godt forløb, kun to ture faldt tilsyneladende ikke i god jord nemlig 

Glenstrup og Randers havn. 

Kommunen har ikke foretaget sig noget ved Mølledammen, men vi har selv slået siv så som-

merskolen kunne gennemføres.  

Beretningen godkendt 

Regnskabet fremkom med et underskud på kr.4690,00 

Dette forklarede kasseren fremkom på grund af større aktivitet blandt juniorer hvor foreningen 

jo giver tilskud, og dette synes bestyrelsen kun er en glædelig udvikling, en anden ting der har 

haft indflydelse er, at mange arrangementer har været for billige at deltage i, dette vil blive æn-

dret i 2012 så budgettet for det kommende år kan overholdes. år 2012 ventes at give et overskud 

på 1233,00 

Regnskab og buget godkendt 

Bestyrelsen fortsætter uændret. 

Eventuelt indeholdt en orientering om planlagt tur til Karup å i uge 34, hvor foreningen har lejet 

et hus med fiskeret til 1,3km af Karup å. 

Ligeledes orientering om camp i Sverige, der i år finder sted i St. bededagsferien. 

Der blev foreslået en arbejdsdag ved Mølledammen. For at fjerne siv og grene langs bredden. 

Bestyrelsen vil finde en dato og fremkomme med denne i et klubblad. 

Herefter var der overrækkelse af præmier for årets cup for seniorer blev det Johnnie Knapp og 

juniorer blev det Andreas Kronborg  

Ud over Johnnie der tog sig af 4 kategorier var vinderne Bruno 2 kategorier følgende vandt hver 

en Henning, Erik H og Hardy. 

Juniorer tog Andreas sig af 6 kategorier og Kasper sig af en 

Medens der blev drukket kaffe og spist oste og rulle pølsemadder viste Henning billeder fra 

klubbens galleri. 
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Salg af trøjer: 
Terndrup Lystfiskerforening har fået lavet en kvalitets Polo trøje       

som kan købes af foreningen. Kan fås i størrelse XL – L – M trøjer til ungdom kan 

Bestilles vi arbejder på at få et lager til 10-12 årige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemspris: 100.00 kr. 

Trøjen kan købes ved henvendelse til Henning 

På E-mail: jyhen@vip.cybercity.dk  

 



10  

 Arrangementer 2012 
 

Karup Å Sommerhus Havørreden 

Uge 34: lørdag d.18.august kl.14.00 til lørdag d.25.august kl.10.00 

Pris: 150,00 kr. pr. døgn v. 6 deltagere. (først til mølle) bindende på 

den måde at man selv finder evt. afløsere. 

Man kan vælge om hvor mange dage man vil leje. 

Forplejning er for egen regning. 

Der er 1,3 km å med 8 sving og en bredde fra 10 til 19 m. 

Vi har fået lov til at slå telt op i begrænset omfang 

Tilmelding til Henning tlf. 98 39 19 38 gerne på e-mail: 

jyhen@vip.cybercity.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Et billede fra Karup Å ved Hagebro der er 6 sving mere på strækningen  
 

 

 

 

V/Bente & Poul Søgaard 

Hadsundvej 8 

9575 Terndrup 

Telefon 98335073 
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Så gik turen til Hirtshals… 
 

Den 3. marts – en lørdag morgen kl. 6 trillede vi af sted mod Hirtshals – humøret var højt, og 

Mads var bestemt ikke svær at få ud af sengen. Vi (Mads, Carsten og Pernille) hentede Bent og 

Krikken, og vi glædede os alle til frisk havluft og masser af torsk. Forberedelserne til denne tur 

har været store. Stængerne skulle rigges til, pilke og sprutter skulle gøres klar, og de skulle jo 

ligge pænt i kasse – jo, der var bestemt en ung mand på 12 år, som glædede sig meget. 

 

Efter en god times kørsel nåede vi Hirtshals, hvor vi skulle ud på Sydvest molen – det havde vi 

nu lidt snak om, hvor den eventuelt kunne ligge. Mod sydvest var nok det bedste bud .  M/S 

Tinker lå klar ved kajen, og solen skinnede fra en flot blå himmel – bedre dag kunne ikke væl-

ges. Kl. 7.45 var alle 12 fiskere ombord, og vi sejlede ud af havnen. Skipper havde meddelt, at 

torsken var cirka en times sejlads mod vest, så vi satte os godt tilrette og nød en varm kop kaffe. 

 

Så kom vi endelig ud til det første fiskested, og der blev truttet i hornet. Pilkene røg mod bunden 

i høj fart, selvom det nye hjul drillede Mads en anelse. Han skulle jo lige huske at holde en fin-

ger på spolen, så det ikke kom line-salat. Men han fik det hurtig lært, og der blev fisket for fuldt 

tryk. Det blev kun til et par enkelte torsk på båden, men ingen torsk i agterstavnen. Skipper for-

søgte nye steder, men der ikke rigtig var bid. 

 

Så sejlede vi lidt igen, og der blev forsøgt nogle forskellige steder, men heldet var ikke rigtig 

med os. Bent – som den eneste i agterstavnen – fangede nogle fine små spise-torsk, men alle 

under 1 kg. Men så havde Carsten endelig bid – mente han helt bestemt – og han fangede også 

en fin søstjerne, som senere viste sig, at være den største ud af to søstjerner. De pyntede da godt 

i en ellers tom kurv. Mads måtte endda låne en torsk af Bent, så Hardy kunne tage et godt bille-

de. For der skulle bare være fisk på billedet… 

 

Poul Erik havde lidt mere held, idet han fik to torsk og en sten med op på en gang, hvoraf den 

største torsk vejede 1,4 kg. Det var et sejt træk, at få denne fangst hævet fra bunden – det gav 

helt sved på panden. Poul Erik må nok leve med, at han har fået tilnavnet Stenbideren…  Ude 

i forstavnen var heldet lidt større, idet de fangede lidt flere torsk. Niels fik en flot torsk med op 

på 1,82 kg og 57 cm, men han blev slået af Leo. Han fangede en fin torsk på 1,94 kg og 61 cm, 

og dermed vandt Leo dagens konkurrence med den største torsk. 

 

Vi lagde til kaj omkring kl. 1 4 efter en dejlig dag på havet, men turen gav ikke mange torsk. 12 

friske fiskere fangede kun 13 torsk i alt, og vi havde nok alle håbet på lidt mere. Men fiskeri 

handler jo om andet end store fangster, men vi må jo indrømme, at det hele er lidt sjovere, når 

der er bid. Vi er i hvert fald klar til en ny kysttur - eventuelt med en ny kutter eller fra Hanst-

holm næste gang. For en næste gang bør der være – mit indtryk var helt klart, at alle har haft en 

rigtig god dag, hvor der blev snakket og hygget under hele turen. Det var rart, at blive blæst 

igennem af frisk havluft - uden dønningerne var for store. 

 

Pernille Dyrmose Nielsen 
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 Senior Junior

5P. Leo Leth Sørensen, 1940g, 61cm

4P. Niels Poulsen, 1820g, 57cm

3P. Poul Erik Simonsen, 1400g, 52cm

2P. Bent Nielsen, 860g, 44cm

1P. Hardy Andersen, 550g, 38cm

Ål

Stilling i cuppen
Senior Junior

5P. Leo Leth Sørensen

5P. Flemming Jensen

4P. Niels Poulsen

4P. Jytte Jensen

3P. Poul Erik Simonsen

Torsk

Udenlanske fisk ferskvand
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Fiske cuppen 

 

 
 

Senior Junior

Ørreder fanget i eget fiskevand

Fladfisk.

Gedder.

Put & Take ørreder og laks.
5P.  Flemming Jensen, 1600g, 50cm

4P.  Jytte Jensen, 1070g,  48cm

3P. Henning Jensen, 910g, 44cm

Ørred og laks andre steder.

Aborre.
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 Arrangementer 2012 

 
Åbningskonkurrence i Terndrup Mølledam. 

Lørdag d.31.marts kl.09.00 til 13.00 

Kl. 08.30 mødes vi til kaffe og rundstykker 

Kl. 13.05: Overrækkelse af præmier 

Kl.13.10: Varme pølser 

Ingen tilmelding 

 

Klubaften: 

Vi afholder klubaften i Terndrup medborgerhus lokale Bøgen. 

Torsdag d.12.april kl. 19.00 til 22.00 

Film og fluebinding 

Kaffe og ostemad 

Pris: 25.00 

Tilmelding til Henning tlf. 98 39 19 38 

 

Sildetur: 

Lørdag d. 21.april 

Vi tager til Mellerup (Voer) 

Vi starter fra Rådhuspladsen i Hadsund lige overfor Shell kl.08.15  

Tilmelding til Christian tlf. 31 55 30 57  

 

Geddetur: 

Lørdag d.19.maj 

Vi tager til Snæbum sø. 

Vi mødes i Snæbum kl. 08.30 eller aftal tid med Bent 

Husk madpakke 

Pris 60,00 kr. 

Tilmelding til Bent tlf. 40 62 81 60  

 
Natfiskeri: 

Fredag d.22.juni 

Natfiskeri i Medestedet (Villestrup) fra kl. 20.00 til 06.00 

Pris: 100,00 kr. juniorer halv pris. 

Tilmelding til Erik tlf. 50 57 16 30  

 

Familietur: 

Lørdag d.11.august 

Familietur til Nørreris fiskepark med helstegt pattegris. 

Pris 200,00 kr. for voksne halv pris for juniorer. 

Vi fisker fra kl.14.00 til 18.00 derefter spisning. 

Tilmelding til Henning tlf. 98 39 19 38  

 

 

 

Fortsættes på side 10 
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Camp Sverige 2012 
 

Årets tur til Sverige går igen til Høgensås Semesterby 

Turen finder sted i St. bededagsferien 

Afrejse torsdag d. 3.maj 

Hjemkomst søndag d.6maj 

Turen koster 1425,00kr. pr. deltager 

Der mangler 2 deltagere. 

 

I prisen er der 3 gange morgenmad, 2 gange frokost samt 1 grillaften. 

Man må påregne 2 gange middage (ca. 100,00 kr. sv. pr. gang) plus 

evt. en burger med pomfritter om søndagen. 

48 timers fiskekort iberegnet. 

Færgebillet og udgift til bilerne er iberegnet. 

Tilmelding til Hardy tlf.24 60 66 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


