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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 Ålestrup Lystfiskerfor-

ening.  

Generalforsamlingen finder sted på Fi-

skegården torsdag d. 23. november klok-

ken 19.30. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen, skal være formanden i 

hænde senest torsdag d. 16. 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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Bladets fremtid 

 

Det har været drøftet så ofte, så nu er det 

vist ved at være tid for at træffe en be-

slutning ;o) 

Portoen stiger og stiger, produktionen af 

bladet koster også penge, så måske skal 

vi prøve at gå nye veje? 

Bestyrelsen har vendt flere muligheder, 

men der er nok mest stemning for at 

aflive Aalyst, og i stedet bringe lidt flere 

artikler på foreningens hjemmeside.  

I samme forbindelse skal vi beslutte, om 

vi vil åbne mulighed for sponsor-

annoncer på hjemmesiden også. 

Det vil blive op til den kommende gene-

ralforsamling at beslutte, hvordan frem-

tiden skal se ud, så det er jo endnu en fin 

grund til at kigge forbi Fiskegården d. 

23. november. 

Har du ikke mulighed for at komme til 

generalforsamlingen, vil bestyrelsen 

alligevel meget gerne høre din mening 

omkring bladets fremtid inden da. 

Smid en mail til Søren Godsk på 

skgodsk@gmail.com eller giv ham et 

ring på 98 - 64 19 65, så vi sikrer, at 

beslutningen bliver så bred, som overho-

vedet mulig. 

Træffes der beslutning om at standse 

trykningen af bladet, vil blad nummer 1 

i 2018 blive det sidste i rækken. 

Det er jo også en mulighed, at vi frem-

over udsender et enkelt blad omkring 

årsskiftet, som i givet fald kan laves i 

lidt bedre kvalitet.  

Måske skal løsningen være en helt fjer-

de, men det skal du være med til at be-

stemme … giv lyd !  ;o)) 

Fluebinding 

 

Efterårets fluebinding er begyndt, men 

det er bestemt ikke nogen hindring for, 

at du kan nå det endnu ;o) 

Som vanligt holder vi 10 bindeaftener 

frem mod jul, og ALLE er velkomne. 

Du behøver ikke være medlem af for-

eningen for at deltage. 

Vi mødes hver torsdag klokken 19.00 på 

Fiskegården. 

Prisen for de 10 aftener er 250 kroner, 

der skal dække indkøb af bindemateria-

ler. Juniorer deltager til halv pris. 

Der er mulighed for at låne bindeværktøj 

de første gange. 

Ved roret står Søren Glerup, og der skal 

nok blive udfordringer for alle under-

vejs. Det eneste, der er helt sikkert, er, at 

det bliver nogle kanon hyggelige aftener 

fyldt med visdom og røverhistorier. 
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Registrering af sæler … 

 

Når et forholdsvist lille og følsomt vand-

løb som "vores" bliver for hårdt hjem-

søgt af jagende sæler, kommer der ridser 

i idyllen.  

Det har længe været kendt, at sælernes 

antal ude i fjorden nærmest er eksplode-

ret over de seneste år, og at denne stig-

ning i antal naturligvis har stor betyd-

ning for opgangsfiskenes muligheder for 

at slippe igennem nåleøjet til ferskvand 

under kølen. Alene det kan jo godt ærgre 

lidt inderst inde, men når sælerne begyn-

der at tage på togt mange kilometer op i 

åen for at jage fiskene, så bliver konse-

kvenserne helt anderledes. 

Der er i indeværende sæson blevet set 

sæler adskillige gange, og i enkelte til-

fælde op til 3 sæler, der fulgtes på deres  

 

 

raid langt oppe i systemet. Det er ikke 

nogen god udvikling, og på sigt skal 

man nok forsøge at få gjort noget ved 

problemet, inden for mange individer 

lærer de nye jagtmarker at kende ;o)  

Og der er blevet mange af dem ... sæler-

ne. Så mange, at vi nu har besluttet at 

lave en registrering af problemet, og 

derfor vil foreningen meget gerne have 

indberetninger, når og hvis I ser sæler på 

jeres ture til åen. Kontakt Søren Godsk - 

eller en anden fra bestyrelsen - med op-

lysninger om, hvor mange sæler I har set 

og hvorhenne. I må også gerne sende det 

som en besked via hjemmesiden ;o)  
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Foreningens årlige konkurrence 

”Fiskedagen” blev i år afholdt lørdag d. 

9 september. 

Der mødte i omegnen af et dusin håbe-

fulde lystfiskere op til arrangementet, og 

lad det være sagt med det samme … 

betingelserne langs åen var langt fra de 

bedste. 

Den heftige regn , vores lille land har 

været plaget af hen over sensommeren - 

og specielt ugen op til arrangementet - 

betød, at de steder, man normalt kan 

smutte rundt i dansesko uden at få våde 

strømper, pludselig var sænket sådan ca. 

en skinnebenslængde under vand, og 

hvert eneste lille skridt sendte en mindre 

tsunami ud i åen, så det kunne godt være 

lidt vanskeligt at bilde fiskene ind, at 

man ikke var der ;o) 

 

 

Men fisket blev der, og det lykkedes da 

også at bringe 3 fine fisk frem til para-

den sidst på eftermiddagen.  

Dagens bedste blev nuppet af Ole Høyer 

Thygesen i minutterne før sidste fløjt. 

En rigtig flot fisk på 62 cm. Lars Hansen 

deltog med en fisk på 53 cm og Morten 

Poulsen med en på 48 cm … og det må 

vel siges at være godkendt på dagen ;o) 

To af dagens fangere … Morten Poulsen 

var plaget af arbejde, da billedet blev 

taget. 
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gården troppede op i nystrøget, hvid 

skjorte … ;o)) 

 

Der var hygge og røverhistorier allerede 

mens morgenkaffen blev indtaget på 

Fiskegården, og omkring frokost blev 

der tændt op i grillen, hvilket faldt i rig-

tig god jord både hos de konkurrerende 

lystfiskere, og blandt tilfældigt forbipas-

serende. 

Arrangementet var faktisk så bevægende 

for enkelte, at selv eminencen på Fiske-
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kommunen ønskede at øge grødeskærin-

gen på, har der nogen tid også været 

arbejdet på et par vandløbsprojekter.  

De er begge nu så langt, at de er kommet 

i høring, hvilket som regel er et tegn på, 

at de snart forventes igangsat. Helt per-

sonligt har det undret mig, at man plan-

lægger både grov grødeskæring og vand-

løbsprojekter de samme steder samtidigt, 

men det må være et udtryk for forskellen 

mellem kommunens embedsmænd og de 

folkevalgte i kommunen. Nok om politik 

denne gang ...  

I åen drejer det sig om afblænding af 

grøfter og dræn helt oppe opstrøms for 

Kistvad Dambrug, og anlæggelse af nye 

sving lidt længere nede, på begge sider 

af E45. Det bliver spændende af se, om 

 

 

Der er flere fine projekter i gang ved 

vores å for tiden.  

Hvis vi starter fra toppen, opstrøms for 

vores fiskevand, har der heroppe huseret 

et Rebild kommune forsøg på at forøge 

grødeskæringen fra to til tre gange årligt 

og tilmed tillade grødeskæring med me-

jekurv.  

Foreningen lavede en indsigelse på det-

te, da det var i høring, mest gående på 

vores bekymring for den altødelæggende 

mejekurv. Vi fik desværre afslag fra 

kommunen. Heldigvis tog Sportsfisker-

forbundet også fat i sagen og kørte den 

helt til tops i klagesystemet.  

Her fik forbundet medhold, og den øge-

de grødeskæring blev dermed standset. 

På de samme strækninger som               
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  vi nogensinde får vores gydefisk herop i 

større tal, for efterhånden er der et rigtig 

godt potentiale heroppe. 

Nede på vores fiskevand bliver der i 

skrivende stund arbejdet med udlægning 

af gydebanker flere steder, som følge af 

resultaterne af vandplan 1.  

Det drejer sig om strækningen under 

Restrup, hvor der anlægges gydebanker 

og udlægges store skjulesten. Desværre 

ser det ud til, at disse banker ikke bliver 

lagt på de mest optimale steder, noget 

foreningen har forsøgt at påvirke uden 

held.  

 

Som bankerne anlægges nu, er det vores 

frygt, at de lægges på for dybt vand, og 

derfor ikke vil virke særlig godt.  

Vi forsøger stadig at påvirke anlæggel-

sen af bankerne, men Vesthimmerlands 

kommune virker ikke specielt modtage-

lige for vores argumenter.  

Dog har vi som en sidegevinst fået lov 

til at anlægge en ekstra banke i nærhe-

den, hvor vi mener, den vil gøre bedre 

nytte. 

Nederst på vores fiskevand, omkring 

Skindersbro, er der også ved at blive 

udlagt grus.  

 

En af de nye gydebanker bliver anlagt lige opstrøms stryget i Skinderup. Som arbejdet 
ser ud i skrivende stund, skal det nok blive fint på længere sigt ... 
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Mellem træmastehullet og ned til hvor 

Viborg SF overtager åen, bliver der ud-

lagt en række banker.  

Her ser det ud til at gå noget bedre med 

placeringen, så mon ikke havørrederne 

tager vel imod dem, måske allerede i 

indeværende gydesæson.  

 

 

 

 

 

Som en sidste indsats afventer forenin-

gen stadig sagsbehandlingen af vores 

projekt ved Skindersbæk.  

I mellemtiden har vandplejeudvalget 

indbudt til arbejdsdag her den 28 okto-

ber ved Skindersbæk. Her skal der løs-

nes lidt banker og fjernes brøndkarse. 

Mød op til en herlig dag i foreningens 

tjeneste … 

 

Per Nielsen, Vandplejeudvalget 
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Broer og overgange … 

 

Vores lokale tømrermester T. Herman-

sen har svinget hammeren over nogle 

sagesløse terrassebrædder i trykimpræg-

neret sibirisk lærk … eller noget …, og 

det er der kommet en stak nye broer og 

hegnsovergange ud af. 

Produkterne skal selvsagt ud i samfundet 

og gøre tjeneste, og der vil på et senere 

tidspunkt blive kaldt sammen til en 

”mini-arbejdsdag” med det ene punkt på 

dagsordenen, at vi skal have fragtet her-

lighederne ud langs åen, hvor de savnes 

mest. 

 

 

 

Derfor - kære medfiskere - vil vi i vand-

plejeudvalget meget gerne høre fra jer, 

hvis I færdes nogle steder under jeres 

ture til åen, hvor det kunne være gavn-

ligt med lidt mere fast grund under støv-

lerne, eller hvis I skal passere mandolin-

stramme hegnstråde med angsten dirren-

de et eller andet sted i kroppen ;o) 

Hold øje med hjemmeside og facebook 

gruppen … for vi vil også rigtig gerne 

have dig med, når vi trommer sammen 

til endnu en hyggelig dag ved åen. 

Lars - Vandplejeudvalget 
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Elmegaardsvej 3 
9620 Aalestrup 

 
 

Vi støt-

ter 

 

PH Spaan Teknik A/S 
Bakkegaardsvej 1 

9620 Aalestrup 

Salg af fiskekort 
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Fri Bikeshop … Ålestrup 
Testrupvej 8, 9620 Ålestrup 
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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@aars.dk 
 
Benny Jensen, Aalestrup 
30201206 - benny.jensen@pc.dk 
 
Per Nielsen, Hobro 
98511313 - perndk@gmail.com 
 

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 
 
Per Rytter Andersen, Tollestrup 
61-542914 - kirkmosegaarddk@yahoo.dk 
 

Kasserer: 
Ellen Godsk, Lærkestien 2 Birgittelyst 
 

Fiskeribetjente: 
Hardy Iversen - 21434053 
Jens Østrup - 23351258 
Anders Jensen - 20355016 
Egon Hansen - 86691732 
Dennis Jensen - 30937002 
Christoffer Pedersen - 29417701  

 
Fiskerikontrollen: 

Nykøbing Mors - 97710100 
Frederikshavn - 96207010 

mailto:fruerlund11@mail.123.dk
mailto:kirkmosegaarddk@yahoo
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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 2017: 
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. 
Der kan betales via MobilePay 
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  
Superkiosken, Vestergade  
Campingpladsen, Parkvænget  
Simested: 
Simested Hotel, Boldrupvej 75  
Møldrup: 
Merko, Søndergade 2  
Nørager: 
Boldrup Museum, Ørnbjergvej 13  
Hobro: 
M.B. Jagt, Fiskeri & Fritid, Erhvervsparken 11   
Ulbjerg: 
Camping Ulbjerg, Skråhedevej 6  
Viborg: 
P.H.Grej, Nørremøllevej 109  
Ålborg: 
Jægeren og Lystfiskeren, Maren Turisgade 6 
Almas, Gugvej 138 

 
 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 

 


