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Pokaler 

 

Som det sidste punkt på den ordinære 

generalforsamling uddeles årets pokaler. 

Pokaler og lodtrækningspræmier vil 

blive uddelt mellem de fangstrapporter, 

der i løbet af sæsonen er sendt ind til 

hjemmesiden. 

Har man af en eller anden grund ikke 

ønsket at få sine fangster på hjemmesi-

den, men alligevel gerne vil deltage i 

pokal-uddelingen, skal fangsterne mel-

des til formanden inden generalforsam-

lingen. 

 

 

 

 

Generalforsamling 

 

Der indkaldes hermed til ordinær gene-

ralforsamling i Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. Generalforsamlingen finder sted 

på Fiskegården torsdag d. 26. november 

2015 klokken 19.30. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest torsdag d. 19. november. 

 

Dagsorden: 

1: Valg af dirigent 

2: Formandens beretning 

3: Regnskab 

4: Indkomne forslag 

5: Valg af formand 

6: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

7: Valg af lodsejer-repræsentant 

8: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

9: Valg af revisor 

10: Valg af revisor suppleant 

11: Eventuelt 

… og de korte nyheder 
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Fluebinding 

 

Når du åbner dette blad, er vinterens 

fluebinding startet op på Fiskegården. 

Men du kan sagtens nå at være med ;o) 

Der bindes nye og spændende kreationer 

hver torsdag kl. 19.00 frem mod jul. 

Fluebindingen koster 250 kroner til dæk-

ning af materialer. Juniorer deltager til 

halv pris. 

De fleste bindeaftener vil det være Søren 

Glerup, der øser af sine guldkorn, men 

undervejs får vi nok også besøg af en 

gæstebinder eller to. 

Alle er meget velkomne ;o) 

 

Broer 

 

Som tidligere nævnt har vi nogle nye 

broer liggende på lager, hvis I går og 

ærgrer jer over, at I får våde sokker, 

hver gang i skal over bækken et sted. 

Tag kontakt til en fra bestyrelsen, så vi i 

fællesskab kan få genoprettet de farbare 

stier langs åen. 

 

Kanosejlads 

 

Igen i år har der i flere tilfælde været 

kanosejlads på åen. 

Det er FORBUDT på den fredede stræk-

ning (Jernbanebroen i Aalestrup til Bo-

rup Bro som er beliggende på Viborg 

stykket.) 

Skulle der opstå diskussion med kano-

sejlere, så bed dem om at se på Viborg 

Kommunes hjemmeside under vandløb, 

eller på Visit Viborg/kanosejlads - også 

her er strækningen markeret med 

RØDT. 

 

Snedkermester Hermansen 

 

Som nogle måske allerede har bemær-

ket, er der kommet nyt bord i Skinnerup. 

 

Det er foreningens vicevært - Tage Her-

mansen - der har snedkereret efter hen-

vendelse fra den nye lodsejer. 

Samtidig vil jeg gerne opfordre lystfi-

skerne til at hjælpe med at rydde op, når 

de ser dåser eller andet affald ligge og 

flyde, som det har været tilfældet ved 

den pågældende p-plads. Ingen siger, at 

det er en lystfisker - men skylden får vi 

jo nok alligevel. Det pågældende sted er 

der affaldssæk placeret bag ved bordet i 

skovkanten. 

 

Søren Godsk   
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Bestandsanalysen 2014 

Foreningen har nu modtaget den færdige 

rapport over bestandsanalysen, der blev 

gennemført sidste år i Simested å. Den 

helt korte konklusion er, at åen nu er 

selvreproducerende og ikke behøver 

flere udsætninger. El-fiskeriet efter mo-

derfisk, og opdræt i dambruget, er derfor 

et afsluttet kapitel for foreningen og 

Simested å. 

Den samlede plan med oversigtskort kan 

downloades på www.fiskepleje.dk, men 

jeg vil her forsøge at lave et lille sam-

mendrag. Statistik kan bruges på mange 

måder, så selvom der er fundet både 

yngel og ældre ørred på en del flere sta-

tioner end ved forrige undersøgelser, er 

den procentvise bestand gået tilbage for 

yngel og frem for ældre. 

 

 

Det hænger sammen med, at der er un-

dersøgt flere stationer i 2014 end ved 

tidligere undersøgelser. Den største 

fremgang kan illustreres ved, at tæthe-

den af både yngel og ældre ørred er me-

re end fordoblet gennemsnitligt over alle 

stationer. Helt nøjagtigt er tætheden af 

yngel steget fra 24,7 stk. til 64 stk. yngel 

pr. 100m2 vandløbsbund. For ældre ør-

red er tallene 3,8 hhv. 8 stk. ørred pr. 

100m2. 

Hvis vi holder os fri af al matematikken, 

er den største nyhed fra denne undersø-

gelse nok, at der denne gang er fundet 

ørredyngel længere oppe i systemet end 

før. I Rørbæk er der fundet fine bestande 

i Rørbæk by, ligesom der blev fundet fin 

bestand af yngel opstrøms for dambruget 

i Kistvad. Det er ikke set før, i nyere tid 

i det mindste.  

http://www.fiskepleje.dk
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Døstrup bæk, nedstrøms motorvejen, har 

også taget imod Mariager fjord kommu-

nes udlægninger af gydegrus, og kvitte-

ret med naturligt yngel i en fin tæthed. 

Det eneste tilløb, der er undersøgt, hvor 

der stadig ingen yngelproduktion er, er 

den lille Stensbæk øst for Fjeldsø. Her er 

der udsat yngel siden sidste undersøgel-

se, uden at det er lykkedes at få en natur-

lig gydning i gang.  

Undersøgelsen giver en række forslag 

til, hvor og hvordan forholdene for gy-

defiskene kan forbedres yderligere. For-

eningens vandplejeudvalg har gennem-

gået disse forslag, og det har indtil nu 

udmøntet sig i et projekt ved Hannerup 

bæk. Her er der udlagt gydegrus og skju-

lesten for at indsnævre vandløbet og 

rejse vandhastigheden.  

 

 

 

Længere nede i bækken er der planlagt 

udlægning af gydegrus lidt senere på 

året.  

Et andet problemområde fra analysen er 

Skinderup bæk, der længe har trængt til 

restaurering, og dette er nu gennemført 

via et projekt fra Viborg Kommune.  

Tilløbene Simested bæk (Hverrestrup 

bæk) og Hvam bæk vil være et par af de 

næste, der får besøg af vandplejeudval-

get, affødt af bemærkninger i Analysen.  

Lad mig afslutte med en opfordring til 

alle medlemmer om at slutte op om disse 

projekter og melde sig som medhjælpere 

når der kaldes til samling og arbejde ude 

ved bækkene. Det er på denne måde, vi 

får flere fisk i åen, nu hvor udsætninger-

ne er indstillet. 

 

Per Nielsen, Vandplejeudvalget 
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Man ser det ikke, men sandheden ligger 

dybt begravet i denne lille notits.  

D. 1. november runder vores formand 

Søren Godsk sin fiskesæson nummer 70, 

og derfor skal han selvfølgelig have et 

kæmpe tillykke med på vejen. 

Ålestrup Lystfiskerforening har uden 

tvivl en helt speciel plads i Sørens hjer-

te. Foreningen her gennem mange år 

haft stor betydning for Søren, men vi vil 

nu alligevel vove at påstå, at Søren har 

haft endnu større betydning for Ålestrup 

Lystfiskerforening.  

 

 

 

 

 

Halvdelen af sit liv har Søren haft plads 

i foreningens bestyrelse, og næsten lige 

så længe har han med stor autoritet be-

stridt formandsposten. Det er jo impone-

rende i sig selv,  men nok også det bed-

ste udtryk for den stålsatte vilje, der dri-

ver Søren videre med de ting i tilværel-

sen, han finder værd at kæmpe for. 

Vi håber på, at foreningen vil få glæde 

af Sørens store engagement mange år 

endnu. I hvert fald kipper vi med flaget 

og ønsker Søren et stort tillykke med 

den runde dag.  
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    I forbindelse med at varmeanlægget på foreningens ejendom var 

opslidt (kedel 40 år gammel og oliefyret 30 år gammel) er der 

blevet indlagt fjernvarme. 

Vi har modtaget kr. 3.000,- fra Fonden for Sparekassen i Skals 

(Den Jyske Sparekasse). 

Foreningen retter hermed en stor tak til Sparekassen for beløbet. 

Søren Godsk 
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Foreningen har gennem den seneste tid 

planlagt at restaurere Hannerup bæk. 

Projektet går på at indsnævre det øverste 

løb og lægge gydegrus ud på det nedre 

løb. Begge dele for at forbedre gydemu-

lighederne for ørrederne i bækken. Alle 

interesserede var inviteret til at hjælpe 

lørdag den 19. september.  

 

Desværre var vejret op til dagen temme-

lig vådt, hvilket gjorde engen på det 

nederste stykke så blød, at vi ikke turde 

køre på arealet, så indsatsen blev på 

dagen indskrænket til kun at omfatte det 

øverste stykke oppe i byen Hannerup. 

Der var et flot fremmøde, så mange at vi 

måtte ud og låne trillebør ved en nabo til 

bækken for at holde alle i sving med  
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arbejdet. Palle var tilkaldt med rende-

graver for at klare det tunge ryk, men 

arbejdet gik så rask, at vi hen på formid-

dagen (sover han længe, ham Palle….?) 

kunne ringe og aflyse maskinen.  

 

 

Alt grus og alle sten var fordelt på re-

kordtid. Vi har stadig hen ved 20kbm 

materialer til brug i bækken, og nu ven-

ter vi så på at vandstanden skal falde lidt 

efter regn og grødeslåning, så vi kan 

fordele dette grus på de nedre stræk. 

Vandplejeudvalget melder på hjemmesi-

den og på Facebook, når vi har en dato.  

 

Per Nielsen  

 Vandplejeudvalget  

Der skal lyde en stor tak til holdet bag den flotte restaurering af Hannerup bæk.  
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Elmegaardsvej 3 

9620 Aalestrup 

 

 
Vi støtter 

 

Aalestrup Lystfiskerforening 

PH Spaan Teknik A/S 

Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 
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AA-LYST 

Medlemsblad for Aalestrup Lystfiskerfor-

ening. 

 

Ansvarshavende: Søren Godsk 

Lærkestien 2, Birgittelyst 

8800 Viborg 

Tlf: 98 64 19 65 

 

Redaktionsudvalget består ud over besty-

relsen af:: 

Per Nielsen - 98 51 13 13 

Jens Ø. Pedersen - 98 64 29 08 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

 

Henvendelse til redaktionen: 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

Per Nielsen - 98 51 13 13 

mail@aalestrup-lystfisker.dk 

 

Adresseændringer sendes til: 

skgodsk@gmail.com 

 

Foreningens hjemmeside: 

www.aalestrup-lystfisker.dk 

 

Artikler i Aa-lyst er ikke nødvendigvis ud-

tryk for Aalestrup Lystfiskerforenings offici-

elle holdning. 

 

Redaktionen modtager meget gerne artikler, 

fotos og gode idéer til bladet. 

Foreningens bestyrelse: 
 

Formand Søren Godsk, Lærkestien 2  
Birgittelyst, 8800 Viborg. 

98641965 - skgodsk@gmail.com 

 

Frits Broe Jensen, Nørager 
98551111 - el.frits@jensen. mail.dk 

 

Dennis Jensen 

30937002 - burnerfly75@gmail.com 
 

Kenneth Nyholm, Aars 

98625962 - kndk@privat.dk 

 
Benny Jensen, Aalestrup 

98658191 - benny.jensen@pc.dk 

 
Per Nielsen, Hobro 

98511313 - perndk@gmail.dk 

 

Suppleanter: 
Palle Baade  21476333   

baadeandersen@live.dk 

 

John Østrup  64-640348 eller 29-458421 
fruerlund11@mail.123.dk 

 

Lodsejerrepræsentanter: 

Steen Andersen, Spanggårde 
86692173 - spanggaardvej4@mail.com 

 

Henry Laustsen, Hobro 

98548186 - laustsen@waoomail.dk 
 

Kasserer: 

Ellen Godsk, Lærkestien 2 Birgittelyst 

 

Fiskeribetjente: 

Hardy Iversen - 98642066 

Jens Ø. Pedersen - 98642908 

Anders Jensen - 20355016 
Egon Hansen - 86691732 

Dennis Jensen - 30937002 

Christoffer Pedersen - 29417701  

Fiskerikontrollen: 
Nykøbing Mors - 97710100 

Frederikshavn - 96207010 

mailto:fruerlund11@mail.123.dk
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Støt vore annoncører - de støtter os! 
Aalestrup Lystfiskerforening 

Udlejning af fiskehytter 
 

De 4 hytter ligger ca. 50 meter fra Sime-

sted Å. De er indrettet med 2 rum. Der er 

5 sovepladser. Et køjerum med 4 sove-

pladser, og en opholdsstue med køkken 

( der indeholder alt nødvendigt udstyr ), 

spiseplads, fjernsyn og én køjeplads. 

Der er dyner og puder, men ikke linned. 

Toilet findes i hytten, og badefaciliteter 

findes i foreningens klubhus få meter fra 

hytterne. 

Lejepris for 2015: 

Søndag til torsdag - 475 kr. pr. døgn 

Fredag og lørdag - 500 kr. pr. døgn 

En uge - 2800 kr. 

Rengøring kan bestilles - 300 kr. 

Indflytning fra kl. 15.00 - afrejse senest 

kl. 11.00 … eller efter aftale. 

Betalingskort modtages ikke. 

 

Hytterne bestilles hos: 

Lone Schmidt og Tage Hermansen, 

Aadiget 40, 9620 Aalestrup. 

30-138415 ell. 20-864289  

 

Salg af fiskekort: 
 
Fiskekort kan købes hos Lone & Tage på Fi-

skegården. 

 

Man kan også købe fiskekort flg. steder: 

Aalestrup: 

Hotel Hvide Kro, Jernbanegade 7 - 98641433. 

Superkiosken, Vestergade - 98641452. 

Værksted og Pølsevogn v. Fl. Knudsen, Torvet - 

98641192 

Campingpladsen, Parkvænget - 98642386. 

Simested: 

Simested Hotel, Boldrupvej 75 - 98649013. 

Møldrup: 

Merko, Søndergade 2 - 86691005. 

Nørager: 

Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13 - 98548490. 

Hobro: 

M.B. Jagt, Fiskeri & Fritid, Erhvervsparken 11 - 

98557028. 

Ulbjerg: 

Camping Ulbjerg, Skråhedevej 6 - 86697093. 

Viborg: 

P.H.Grej, Nørremøllevej 109 - 86622113. 

 

 

 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 


