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Generalforsamling 

 

Torsdag d. 21. november klokken 19.30 

afholdes der ordinær generalforsamling 

på Fiskegården. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Forslag, der ønskes behandlet på gene-

ralforsamlingen skal afleveres til Søren 

Godsk senest d. 14. november. 

Denne aften har du alle muligheder for 

at være med til at præge fremtiden for 

din forening, så kig endelig forbi ;o)) 

 

 

 

 

 

Nye medlemmer 

 

Der er nu noget specielt ved strømvand, 

og kender nu nogen, der kunne tænke 

sig at få adgang til en strækning på om-

kring 27 kilometer langs Himmerlands 

smukkeste Å, så er her et godt tilbud. 

Hvis man melder sig ind i foreningen 

efter d. 20. august, vil man kun blive 

opkrævet halvt kontingent for sæsonen 

2020 … det er da billigt! 

Ud over fiskeretten ved Simested Å, 

giver et medlemskab også adgang til alle 

de øvrige aktiviteter, der foregår sæso-

nen igennem, og så får man tilligemed 

en masse gæve gutter at dele oplevelser-

ne med. 

Du ved det selvfølgelig godt i forvejen, 

men gider du ikke sige det videre til dine 

fiskekammerater? 

Og du behøver ikke engang hviske om 

det ude i ellekrattet et sted, for tilbuddet 

er så reelt, at vi hellere end gerne står 

ved det … ;o) 

… og de korte nyheder 
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Fiske-dagen 

 

Lørdag d. 14. september er der lagt i 

kakkelovnen til noget af det vildeste 

fiskeri ved Simested Å, som historiebø-

gerne får svært ved at overgå.  

Den dag afholder vi nemlig årets fiske-

dag, og der bliver uden tvivl kamp om 

de fine præmier i år. Man kan selvfølge-

lig vælge at nappe en bamse, som den 

vores hyttegæst på billedet lokkede til 

biddet for nogle sæsoner siden … så har 

man nok en rimelig chance for at ryge i 

top tre ;o) 

Der må fiskes fra klokken 00.00 natten 

til d. 14. september, og der kan indvejes 

fisk indtil lørdag eftermiddag klokken 

15.00. 

 

 

 

Der er kaffe og rundstykker på Fiskegår-

den lørdag morgen klokken 8.00, hvor 

der også vil være mulighed for at betale 

deltagergebyret på 50 kroner. 

Fra klokken 13.00 vil der være lækkerier 

på grillen, og igen kan man købe sig 

mæt for næsten ingen penge ;o) 

Præmieoverrækkelsen vil finde sted 

umiddelbart efter, at indvejningen af  

fisk er lukket. 

Uanset hvordan fiskeriet arter sig, er der 

udstedt garanti for et hyggeligt døgn i 

selskab med ligesindede, og det vil godt 

nok være dumt at snyde sig selv for. 

Kom og vær med! ;o)) 
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D. 13. juli var der trommet sammen til 

natfisketur i gode venners lag, og som 

vanligt mødte der da også en del med-

lemmer op på Fiskegården til samling, 

inden vi drog ud i kærene for at lufte 

fiskegrejerne en anelse.  

De fremmødte stak af i hver sin retning, 

og vi blev vist fordelt meget jævnt over 

det meste af foreningens fiskevand. 

Der var kontakt til et par mindre havør-

reder, der blev landet flere bækørreder 

med et fint eksemplar iblandt på om-

kring 37 cm, og så blev der set et par 

store fisk, som ikke ville lege med. 

Det var godt nok henholdsvis Benny 

Vognmand og Frits Farlig, der havde 

”set” de store fisk … men derfor kan det 

jo sagtens ske at være rigtigt ;o) 

Hen under midnat var de fleste vendt 

tilbage til Fiskegården, og mens aftenens 

oplevelser blev delt, fremtryllede den 

gode Hermansen lækkerier på gasgrillen. 

Mens mørket sænkede sig helt over 

gårdspladsen, hyggede alle sig vist på 

bedste vis.  

Der blev delt lidt flere skrøner fra lystfi-

skeriets verden, lidt godmodige drillerier 

blev der også plads til, og da de sidste 

trillede hjemad i sommernatten, kunne 

det konstateres, at det var blevet til end-

nu en super hyggelig foreningsaften. Det 

var faktisk lidt synd for dem, der ikke 

var med ;o)) 

Lars 
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Lørdag den 4. maj afholdtes foreningens 

årlige arbejdsdag. 

Der blev fældet et udgået træ på bålplad-

sen. 

Der blev foretaget beskæring på den 

indvendige side  af beplantningen om-

kring hyttearealet. 

Der blev foretaget alm. oprydning i og 

omkring ejendommen, hvorefter gen-

brugspladsen blev besøgt. 

Vores altid hjælpsomme lodsejer Gert 

Risgaard havde forinden fjernet telefon-

masten over Hvam bæk (krævet af kom-

munen) i forbindelse med tilladelse til 

ny gangbro over bækken. 

 

 

 

Efterfølgende er ejendommen malet dels 

af Tage og dels af Gert Risgaard, der 

kom med traktor og lift, så endegavlene 

atter er nydelige. 

På grund af manglende tilslutning blev 

der ikke foretaget eftersyn/udlægning af 

broer! 

Der skal imidlertid lyde en oprigtig  stor 

tak til de 3 (tre )medlemmer der, foruden 

bestyrelsen, var mødt op fra henholds-

vis: Hjørring, Aarhus og Fyn. 

På arbejdsdagen var det ikke muligt at 

male hytter på grund af fugt, men efter-

følgende har pensionisterne malet 2 hyt-

ter, idet der ikke blev malet en i 2018. 

                               

Søren 
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Årets fluebinding starter torsdag d. 3. 

oktober klokken 19.00 på Fiskegården. 

Som vanligt binder vi herefter hver tors-

dag, 10 aftener i alt frem mod jul, og alle 

er velkomne, uanset om man er medlem 

af foreningen eller ej. 

Prisen for de 10 bindeaftener er 250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kroner, og juniorer deltager til halv pris. 

Er du helt ny i fluebindingens verden, 

kan du låne bindeværktøj af foreningen 

de første gange, så du kan prøve, om det 

er noget for dig. 

 

Kenneth 

Flue-binding 
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Den 28/6-2019 blev der afholdt 75-års 

jubilæum/åbent hus på Fiskegaarden. 

Der mødte ca. 75 personer op, og ejen-

dom, museum og hytter blev vist frem. 

Slagteren fra Nørager stod for bespisnin-

gen i form af grillet kamsteg med salater 

m.v. 

Foreningen vil gerne takke de fremmød-

te for deltagelse og gaver i form af pen-

gegaver mv. 

Jutlander Bank kom med et gavebrev på  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.500,- til hjælp  til trykning af jubilæ-

umsskrift, som efterfølgende vil blive 

udleveret til lodsejere, medlemmer    og 

venner af foreningen. 

Ud over pengegaven fra Jutlander Bank 

var der gaver i form af : maleri, flasker 

og penge. 

 

Alt i alt en hyggelig dag. 

 

Søren 

Tak til John Østrup for de fine billeder fra dagen ;o) 
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Samarbejds-pokal fra vores venner i Viborg Sportsfiskerforening 
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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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20 49 16 91 
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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 - 23 68 74 95 

Jens Ø. Pedersen - 98 64 29 08 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

 

Henvendelse til redaktionen: 

Lars Hansen - 28 51 41 52 

Per Nielsen - 23 68 74 95 

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. 
98-641965 - skgodsk@gmail.com 
 
Frits Broe Jensen, Nørager 
98-551111 - el.frits@jensen. mail.dk 
 
Dennis Jensen 
42-545356 - burnerfly75@gmail.com 
 
Kenneth Nyholm, Aars 
24-864663 - kndk@aars.dk 
 
Benny Jensen, Aalestrup 
30-201206 - benny.jensen@pc.dk 
 
Per Nielsen, Hobro 
98-511313 - perndk@gmail.com 
 

Suppleanter: 
Peter Madsen, Aalestrup   
21-471521-petermadsen3003@hotmail.com   
 
John Østrup  64-640348 eller 29-458421 
fruerlund11@mail.123.dk 

 

Lodsejerrepræsentanter: 
Steen Andersen, Spanggårde 
22-972153 - 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 
Dennis Jensen - 42545356 
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 2019: 
Pr. døgn - 500 kr. 
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: 
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 

 
 

Også på www.danskfiskekort.dk 

 

 


