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Foreningsnyt januar 2012 
Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.  

 
 

Kontingent 
 
Der vedlægges girokort til indbetaling af kontingent for 2012 
 
Betalingsfristen er 20. februar 2012. Kassereren skal indberette medlemskaberne til 
Danmarks sportsfiskerforening senest d. 1. marts. Alle der ikke indbetaler rettidigt får sit 
medlemskab slettet. Kontingent er som vedtaget på sidste års generalforsamling kr. 450 for 
seniorer og kr. 250 for juniorer(u/18 år).  
Såfremt der er spørgsmål til kontingent, adresseændring mv. bedes I kontakte 
kassereren(gerne pr. mail).  
 

Generalforsamling 
 
Morsø Lystfiskerforening afholder generalforsamling torsdag den 23. februar 2012 kl. 19.00 
i klublokalerne Præstbrovej 28, 1. sal, Nykøbing. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Kassererens beretning. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: 
• Niels H. Larsen 
• Henrik S. Poulsen 
• Hans Jørgen Nørgaard 
• Michael Larsen 

5. Valg af suppleanter. Vagn Riis er på valg. 
6. Valg af revisor. 
7. Indkomne forslag. 
8. Eventuelt. 
 
Indkomne forslag til behandling under pkt. 7, skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde 
senest 5 dage før generalforsamlingen. 
Under eventuelt uddeles præmier mv. for størst fangede fisk i arterne ørred – gedde – torsk. 
Fiskene skal være fanget på foreningsture, ved foreningens fiskevand eller kysten ved 
Limfjorden. Tilmelding af fisk, der ikke ”optræder” på foreningens hjemmeside, skal foretages 
senest 5 dage før til Niels Larsen på tlf. 97 74 18 26 eller mlf@morslf.dk .  
Der uddeles ligeledes en præmie for bedste foto og videoklip indsendt til www. Morslf.dk i 
2011. 
Billeder og videoklip skal have indgået i en fangstrapport eller en beretning under siden: På 
Fisketur. 
Foreningen er vært ved et mindre traktement. Efter generalforsamlingen diskuteres forårets 
aktiviteter. 
 
Mvh. 
 
Bestyrelsen 
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Program for foråret 2012: 
Vi fortsætter med at have klubaften hver torsdag aften kl. 19.00 – 22.00 

 
Forårssæsonen står for døren, og det er tid til at planlægge fiskeriet de næste måneder frem. 
Morsø Lystfiskerforening kan igen i år tilbyde et varieret program med spændende ture og 
arrangementer. Disse forløber som flg.: 
 
Klubaftner: 
Disse foregår som sædvanligt om torsdagen på Præstbrovej 28, 1. sal fra kl. 19 til ca. 22.  
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe og et stykke 
kage. Gode lystfiskerhistorier, tips og råd skifter hyppigt bordside her. Herudover er der rig 
mulighed for de sædvanlige aktiviteter såsom: fluebinding, blinkstøbning, lave spinnere og 
woblere, fangstnetbygning, introduktion til fluefiskeri (de basale og nødvendigste 
kasteteknikker afprøves og tilegnes så vidt muligt hos juniorerne, men også seniorer er 
velkomne), fiskens standplads, føde og biologi (generelt) mm.  
 
Torsdag d. 23. februar 
Generalforsamling. Se vedlagte program. 

 
Søndag d. 25. marts 
Kystcup – kun for medlemmer af MLF. 
Mød op søndag d. 25. marts med start i klublokalerne, hvor der bydes på rundstykker, kaffe og 
en lille skarp til at sætte lidt gang i det.  
Mødetidspunkt:  kl. 07.00 Kaffe og rundstykker. 
Afgang fra klubhuset: kl. 08.00 
Indvejning:  kl. 15.00, hvor der bydes på kaffe og kage. 
Præmie:   Præmier til de 3 største! 
Pris for deltagelse: 50 kr. for seniorer, 25 kr. for juniorer 
Tilmelding: Til formanden personligt eller på tlf. 97 74 18 26, 

mlf@morslf.dk  senest fredag d. 23. marts kl. 17.00 
 
Torsdag d. 3. maj 
Fælles junior og seniortur – aften fiskeri på kysten. Vi tager på kysten efter forårets blanke 
havørreder og evt. hornfisk. Instruktion og vejledning på fiskepladsen. 
Mødetidspunkt: kl. 18.00 i klubhuset. Husk fiskegrej og de lange støvler.  
Afslutning: På fiskepladsen, hvis vejret tillader det, hvor der bydes på kage. Husk selv 

kaffen! 
NB!! For de medlemmer, der ikke vil med, er der ingen klubaften denne torsdag! 
Tilmelding: Til Hans Jørgen Nørgaard på tlf. 97 74 40 44, hjoergen@mail.dk senest d. 2. maj kl. 
17.00 
 
Weekenden d. 5. og 6. maj: 
Struer kystfiskerforening afholder i denne weekend Limfjordens Ørreddage. Se programmet på 
foreningens hjemmeside: www.skf1990.dk Her findes der også info. Om tilmelding mm. Evt. 
fælles fiskeri aftales på klubaftenerne. 
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Søndag d. 13. maj: 
Hornfiskedag. Foreningen afholder åben hornfiskekonkurrence, hvor alle kan deltage.  
Fiskeriet må starte kl. 07.00. 
Evt. mødested: klubhuset kl. 07.00 
Tilmelding: Klubhuset mellem kl. 07.00 – 07.30, Gaver & Grej i Nykøbing eller Jagt og 

Fiskeri i Ørding. 
Pris: Seniorer: 60 kr.  Juniorer 30 kr.  
Indvejning: Senest kl. 15.00 i klubhuset. 
Præmieoverrækkelse: kl. 15.15 
Der vil være præmie til de 3 største hornfisk – samt til den største havørred. 
 
Samme dag bliver der afholdt Lystfiskeriets dag sideløbende med hornfiskekonkurrencen – Alle 
kan deltage! 
Waders og skridtstøvler er en nødvendighed. Herudover er det nødvendigt med en ikke alt for  
stiv fiskestang med tilhørende hjul med min. 50 – 100 meter nylonsnøre påspolet(max. 0,30 
mm. og min. 0,23 mm.) eller alternativt Fireline. 
Instruktører og evt. endegrej forefindes på den udvalgte fiskeplads.  
Det er gratis at være med til Lystfiskeriets dag, men det koster deltagergebyr for at være med i  
konkurrencen.  
Der vil være mulighed for kørsel ud til fiskepladserne. 
Sidste dag for tilmelding er d. 12. maj til Niels H. Larsen på tlf. 97 74 18 26 
 
Torsdag d. 17. maj: 
Sidste klubaften. 
 
 
Torsdag d. 30. august 2012 – Første klubaften efter sommerpausen. 
Vel mødt! 
 
Der vil sandsynligvis blive arrangeret yderligere ture i løbet af året på klubaftnerne. 
Disse vil også blive slået op på www.morslf.dk . 
 
Er der nogen, der måtte ligge inde med nogle gode idéer til aktiviteter eller ture, er de meget 
velkomne til at kontakte bestyrelsen herom. 

 
 
 
Knæk & Bræk 
 
Bestyrelsen, MORSØ LYSTFISKERFORENING – MLF 
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Nyt Fiskevand! 
 
Vi har indledt et tættere samarbejde med Thylands lystfiskerforening. Dette indebærer 
bl.a. at vi har indgået aftale om medfiskeret på flg. nye vande: 
 

• Nors sø i Thy 
• Førby sø i Thy 
• Faddersbøl Å og Årup Å i Thy 
• Herudover har vi allerede medfiskeret i Bromølle Å/ Stor Å i Thy 

 
Herudover har vi stadigvæk fiskeretten på Egebakkesande stykket. 
Se vedlagte fiskevandsoversigter over de nye fiskevande for info. Omkring mindstmål, 
fredningstider mm.  
Endvidere skal Thylands lystfiskerforening fremover levere samtlige udsætningsfisk til 
vandløbene på Mors og Salling. Fiskene er fra den oprindelige Bromølle Å – stamme, 
hvilket vi håber vil fremme kystfiskeriet endnu mere omkring Mors. 
 
 
 
 
 
 
 

Vandløbsprojekt gennemført! 
 

Omløbsstryget ved Rakkeby Dambrug og rørlagte dele af Lilleåen(tilløb til Spang Å) er 
gennemført her i 2011. Endvidere foregår der i øjeblikket en omlægning af udløbet af 
Votborg Å ved Tæbring. Her i foråret skal foreningen opføre en lille bro over det nye 
udløb. Broprojektet er sponsoreret af Frøslev Mollerup Sparekasse. Nærmere besked om 
dato på hjemmesiden. 
 
 
 
 

Wadersindsamling! 
 

Hvis der er nogle medlemmer, der ligger inde med PVC – waders, som man kan 
undvære og som er i orden – dvs. ikke utætte eller rådne, så modtager foreningen dem 
meget gerne. 
 
 
Bestyrelsen, d. 26. januar 2012 
 
 
 
 
 



 

 

Morsø Lystfiskerforening 
 
v./ Formand, Niels H. Larsen 
Lyngbro 10 
7950 Erslev 
Tlf. 97741826   
mlf@morslf.dk  

 
 
Kasserer, Henrik S. Poulsen 
Vårvej 5A 
7900 Nykøbing M. 
Tlf. 97724759 
hspoulsen@privat.dk  

 
 
Lokaler: 

Præstbrovej 28 , 1. Sal  
7950 Nykøbing M 

www.morslf.dk 
Indlæg: webmaster@morslf.dk 

 

 5 

Fiskevandsoversigter over de nye stykker af 
Thylands Lystfiskerforenings vande, som vi 

har medfiskeret på. 
 
 
 
 
 
 

Årup: 
 

OBS! Der er fejl på Årup Å - kortet!  
 Der er IKKE fiskeret fra Årup by/A26(Stenbjergvej) og nedstrøms til 
Nørhå Sø. Dette gælder begge sider!!! (Begge sider af åen SKAL betragtes som værende 

røde på kortet!) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS! Der er fejl på Årup Å - kortet!  
 Der er IKKE fiskeret fra Årup by/A26(Stenbjergvej) og nedstrøms til 
Nørhå Sø. Dette gælder begge sider!!! (Begge sider af åen SKAL betragtes som værende 

røde på kortet!) 

Farveforklaring til kortene 
Grøn: 
Fiskeret, eller lodsejers tilladelse til at fiske. Hvor andet ikke er anført, fiskeret på 
begge sider. 
Rød: 
Ingen fiskeret for TL's og MLF’s medlemmer. 
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Fiskearter: 

Bækørred, søørred, regnbueørred, ål, brasen, aborre, skalle, hork og 
grundling. 

Fredningstider: 
1. nov. - 28. (29.) feb, (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden. 

Mindstemål: 
Som ferskvandsfiskerilovens. 

Særlige forhold: 
Der må ikke køres op til "Havreholm", så parker som vist på kortet. Der må 
heller ikke køres ned ad markvej til "møllen" tilhørenden Ø. Krogsgård. Skilt 

med AUTOKØRSEL FORBUDT er opsat. 
 

Ifølge loven er ALT FISKER FORBUDT 50 meter op og nedstrøms 
fisketrappen ved dambruget. 

Faddersbøl: 
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Fiskearter: 

Bækørred, sørred, regnbueørred og ål. 
 

Fredningstider: 
1. nov. - 28. (29.) feb. (begge dage inkl.) Alt fiskeri er forbudt i perioden. 

 
Mindstemål: 

Som ferskvandsfiskeriloven. 
 

Særlige forhold: 
Der må ikke køres helt ned til eller forbi den sidste ejendom af "de små huse". 

Parker opstrøms herfor, som vist på kortet. TL har vejret via Kærsgårdsvej 
over Nørhå dambrugs grund til vor egen P- og opholdsplads. Her er der også 
muligheder for medlemmer at overnatte, da der kan sættes telt op på grunden 

(dog kun for et kortere tidrum ad gangen). 
Ifølge loven er ALT FISKERI FORBUDT 50 meter op- og nedstrøms 

fisketrappen ved dambruget. 
 

Førby Sø: 
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Fiskearter: 
Gedde, aborre, helt, skalle, ål og suder. 

 
Fredningstider: 

Som ferskvandsfiskeriloven. 
 

Mindstemål: 
Som ferskvandsfiskeriloven. 

 
Særlige forhold: 

Førby sø er omfattet af overfredningsnævnskendelse, som forbyder sejlads 
med motordreven fartøj. 

 
N.B.: 

Den lille ø ud for TL's grund ligger uden for vor ejendoms- og fiskeret. 
 

Nors Sø 
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Fiskearter: 
Gedde, aborre, helt, skalle og ål 

 
Fredningstider: 

Som ferskvandsfiskeriloven. 
 

Mindstemål: 
Som ferskvandsfiskeriloven. 

 
Særlige forhold: 

Der må kun fiskes ved vadning eller fra land. Der må således ikke fiskes fra 
båd eller fra isen. Husk at fiskeri ikke er tilladt lige ud for bål- og badepladsen, 

og kun fra vores skilt og østpå som vist. 
 

Undgå uro og vis den største forsigtighed under fiskeriet; vad derfor ikke 
direkte i rørskoven i fuglenes yngletid. 

 
 
 

 


