
Fremgang i foreningen 

Torsdag den 21 februar afholdt Morsø Lystfiskerforening generalforsamling i klubbens lokaler på 

Præstbrovej i Erslev.  

Formand Niels Larsen kunne som det første berette om en stigning i antallet af medlemmer. En 

glædelig og positiv nyhed!  

Ellers var den en gennemgang af de forskellige aktiviteter fra det gamle år. Den sædvanlige 

”nytårskur” med fisketur afsluttende med lækker hjemmelavet middag i klublokalerne. En aftentur 

i maj med varme hveder på den medbragte COBB grill. Turen til Struers kystcup, hvor en af 

foreningens medlemmer Mark Jensen, løb med anden pladsen.  Hornfiskekonkurrencen i maj med 

lystfiskeriets dag var en stor succes med godt 40 deltagere. Vinder blev Micael Damkjær med en 

hornfisk på 475g.  

Efterårets program først i september skulle starte med en tur til Gudenåen, men blev ændret til en 

kysttur på grund af ”Tour de Gudenå”. Det blev ikke til de store fangster, men Axel S Nielsen fik 

dog en flot fisk med sig hjem.  

Ørreddagene sidste weekend i september bød heller ikke på de store fisk. Vejret var da heller ikke 

på de ca. 80 deltageres side. Førstepladsen gik til Niels Kongerslev med en havørred på 58 cm og 

2335g. Det var i øvrigt første gang indvejningen fandt sted på havnen i Ejerslev.  

Søndag den 28 oktober var der klubmesterskab. Vinder og æren af at pudse pokalen det næste år 

blev Dirk Damsgaard med fisk på 53cm.  

Vedrørende udsætning af fisk, kom hovedparten fra Bromølle å. Det vil sige yngel og halvårs fisk. 

Med hensyn til elfiskeriet i samme å kunne et par hænder mere være en kærkommen hjælp. Men 

også en chance for at se hvor fiskene står.  

Et projekt med nyt udløb ved Votborg å og gangbro over samme blev også færdigt i efteråret.  

Hvis kystfiskeriet i de kommende år skal ”helt op og ringe” er det nødvendig med mere 

vandløbspleje. Der er masser af midler at søge til eksempelvis udlægning af gydegrus og større 

sten. At det hjælper kan ses på strækket af Votborg å, hvor der sidste år taltes 17 gydebanker mod 

tidligere 4-5 stykker. 

Foreningens hjemmeside kører generel stabil. Webmaster har dog haft lidt problemer med pc´en, 

men nyt er på vej, så det kommer snart til at køre fejlfri. I forbindelse med ørreddagene sidste år 

oprettede foreningen en Facebook gruppe, hvor man løbende kunne indberette om dagene. Siden 

er blevet en succes og man kan hurtigt oprette spontane indlæg og fotos.  



På valg var Mark Jensen, Brian Rettig, Ejvind Christensen og Dirk Damsgaard. Susanne Worm blev 

valgt i stedet for Brian, der ikke ønskede genvalg. Fortsat Vagn Riis som suppleant og Axel S. 

Nielsen som revisor. 

Præmien for årets største kystfangede havørred gik til Thyge Larsen. Flot fisk på 3,0 kg og 62 cm. I 

øvrigt taget på flue. 

Præmien for årets største gedde gik til Kaj Ove Sørensen. Fin fisk på 69 cm fra Nors sø.  

Præmie også til årets bedste foto på hjemmesiden gik til Susanne Worm og Hans Jørgen Nørgaard.  

Envidere en erkendelse til Susanne Worm for at bidrage med tekst og fotos til det nye hæfte 

”Fiskeruten Thy – Mors” – En rute med bid…  

Generalforsamlingen afsluttedes med kaffe og franskbrød med pålæg. Øl, vand og ”en lille en”.  
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