
Generalforsamling d. 24. februar 2011 
 
Først en hurtig gennemgang af aktiviteterne i 2010. 
 
Da der først gik hul på Limfjorden den 22 marts, var vi nødt til at rykke den interne 
Kystcup i foråret til d. 4. april. Der deltog 12 mand, og trods den kolde fjord lykkes det at 
finde en vinder - nemlig undertegnet med en fisk der lige kunne holde målet. 
 
Weekenden d. 11-12. april afholdt Struer kystfiskerforening deres årlige kystcup. 
Her var der flere medlemmer fra foreningen der deltog. 
 
Fra den 21-25. april var der tur til Hindsholm på Fyn, der deltog 8 senior. 
Turen gik fint. Der blev hygget med kortspil og god mad, og ikke mindst en masse fiskeri. 
Fiskeriet var ikke det mest ophidsende vi havde oplevet ,men trods dette blev det til  
et par gode fisk, fanget af Hans Jørgen og Susanne. 
Men alt i alt en god tur. 
 
Lakseturen d. 2. maj blev aflyst - der var 2 tilmeldte. 
 
Aften turen d. 6. maj blev gennemført der var 10-15 deltagere. 
 
Hornfiskedagen d.16. maj deltog der 32 seniorer og 13 juniorer. Der blev i samme 
tidsrum afholdt Lystfiskeriets dag. Her var der nok at se til - der skulle findes waders 
og diverse fiskegrej til de fremmødte. De blev efterfølgende undervist ud i den svære 
disciplin at fange hornfisk, hvilket lykkedes for nogle af de fremmødte. 
Vinderne blev. Ole Sørensen – Brian Rettig og Michael Pedersen i nævnte rækkefølge. 
Alt i alt en god dag med et pænt overskud på 1.900,- kr. 
 
MLF’s Ørreddage blev afholdt d. 25-26.september. 
Igen i år lå deltagerantallet på ca. 80-90 stykker - dette til trods for de ekstra flotte 
præmier. Der var i år præmier for mere end 20.000,- kr. 
Fangstmæssigt blev det meget rimeligt trods det ringe fiskeri, der havde været hen over 
sommeren og starten af efteråret. Fiskene var knapt så store men antallet nogle lunde det 
samme. Overskuddet blev på 9.300,- kr. 
Det bliver spændende og se, om vi kan gentage dette i år. Her tænker jeg mest på de 
mange flotte præmier. 
 
MLF’s klubmesterskab d. 24. oktober deltog der 17 medlemmer fra foreningen. 
Trods stivkuling og regn det meste af dagen blev der fanget en del fisk.. 
Der blev indvejet 5 fisk over målet. 
Vinder blev Vagn Riis med en fisk på 53 cm 1,354 kg. 
2. og 3. præmier gik til Susanne og Ole Sørensen. 
 
Vores Nytårskur blev aflyst på grund af den hårde vinter. 
 
  
 
 



Udsætninger i 2010. 
 
2010 blev det første år, hvor vi gennemførte udsætningsplanerne for Mors og Salling. 
Fiskene bliver klækket på Frøjk Fiskepark, der er eget af Holstebro Kommune. 
Moderfiskene kommer fra Karup å. 
 
Der blev i alt udsat. 11.400 stykker yngel. 
1.200 stykker halvårsfisk 
900 stykker 1 årsfisk.. 
30.400 stykker mundingsfisk.  
 
Disse koster til orientering 101.638,- kr. + moms. Hertil kommer en efterregning på 
vildfisketilskud på ca. 15.000,-.kr. + moms der tilfalder Frøjk. 
Alle udsætninger blev gennemført ved 3 udsætninger. Der skal herfra lyde en stor 
tak til dem, som hjalp til. En særlig tak til Mark, som var af sted to gange alene. 
 
Vi er blevet kontaktet af Thylands lystfiskerforening, om det ikke var bedre, at de leverede 
fiskene fremover. Fiskene skulle da komme fra de fisk, de elektrofisker I Bromølle å. Om 
disse fisk er bedre ved jeg ikke. Dette punkt tager vi til afstemning under evt. 
 
 Vandløbsprojekter. 2010. 
 
Det ser ikke godt ud. Trods skriftlig henvendelse til kommunen omkring et møde 
vedr. de forskellige projekter, som foreningen har sendt ind(nu for ca. 2 år siden) sker der 
ikke noget. Senere har vi været til yderligere møder, hvor kommunen også har været 
positivt indstillet, men stadigvæk sker der ikke noget. Om dette skyldes de nye vandplaner, 
hvor man gerne vil se, hvad der kommer af krav, ved jeg ikke. Det sidste, jeg har hørt om 
vores projekt ved Votborg udløb, er, at Kommunen har søgt om tilladelse til at dække det 
gamle udløbsrør til med natursten ud i fjorden - som et slags høfde. 
Med hensyn til Rakkeby dambrugs omløb tror jeg ikke, der pt. er midler hos Kommunen til 
dette projekt, så her står vi stadigvæk med ca. 20.000,- kr. vi ikke kan få brugt. 
 
Niels H. Larsen 
Formand, Morsø Lystfiskerforening. 
 
  
 
  


