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Foreningsnyt marts 2021
Velkommen til den nye sæson i Morsø Lystfiskerforening.
Kontingent
Kontingent for 2021 på 500 kr. er opkrævet via Forbundet.
Bestyrelsen lægger op til, at kontingentet fremover skal stige med den stigning der er i kontingentets andel
til Danmarks Sportsfiskerforbund. I 2021 andrager forbundets andel 435 kr. pr. medlem, en stigning på
næsten 50 kr., så der er alene godt 50 kr. tilbage til os.
Kontingentet for 2022 foreslås forhøjet til 550 kr., som skal vedtages på kommende generalforsamling.
Fiskevand
Foreningen deltager igen i 2021 i Thylands Fiskevand, Storå og Faddersbøl å – se Thylands hjemmeside hvor
der er adgang. (gælder ikke Thylands del af Nors sø og Egebakkesande stykket)
Bestyrelsen vil gerne at medlemmerne giver besked om, hvor meget i bruger tilbuddet i 2021 – kontakt
Niels eller Hans Jørgen – således vi kan få en fornemmelse af hvor meget det bliver brugt. Medfiskeretten
koster 6.000 kr., så vi vil opfordre medlemmerne til at bruge tilbuddet.

Generalforsamling
Der afholdes der generalforsamling i Morsø Lystfiskerforening i klublokalet på Frøslev gamle skole, Elsøvej
240, 7900 Nykøbing, så snart der bliver åbnet op for muligheden herfor. Medlemmer skal selv holde sig
orienteret herom på vor hjemmeside www.morslf.dk eller Facebook, hvor generalforsamlingen vil blive
annonceret.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassererens beretning.
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:
 Dirch Damsgaard og Vagn Riis.
5. Valg af suppleanter.
 Nyvalg
6. Valg af revisor.
På valg er:
 Thyge Larsen og Aksel Nielsen
7. Indkomne forslag.
Indkomne forslag til behandling skal jf. vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest 5 dage før
generalforsamlingen.
8. Eventuelt.
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Program for foråret 2021
Klubaften
NB starter først op når forsamlingsforbuddet ophæves, følg med på morslf.dk og Facebook
Foregår om torsdagen på Elsøvej 240 i Frøslev, 1. sal fra kl. 19 til ca. 21.30.
Kom og oplev det sociale samvær med dine medfiskere i MLF over en kop kaffe. 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, fangstnet bygning, introduktion til fluefiskeri mv.
Lørdag den 27. marts 2021
Fælles kysttur, dog indtil videre max. 25 deltagere.
Vi mødes på p-plads ved Frøslev Skole kl. 09.00.
Tilmelding til Niels, tlf. 24938210

Søndag den 11. april 2021
Kystcup – kun for medlemmer af MLF, og indtil videre max. 25 deltagere.
Vi mødes på p-plads ved Frøslev Skole kl. 09.00. Indvejning samme sted 15.00.
Der er præmier til 3 største havørreder (skal være blankfisk, og vægt før længde).
Tilmelding til Hans Jørgen tlf. 21468169.

Søndag d.16. maj 2021
Hornfiskedag. Foreningen afholder årets hornfiskekonkurrence.
Indtil videre er det alene for medlemmer af foreningen. Hvis der inden dagen bliver åbnet mere op for
forsamlinger, vil dagen blive ændret til en åben konkurrence for alle.
Der er præmier til 3 største hornfisk, samt største havørred (vægt før længde).
Pris for deltagelse er 50 kr., tilmelding p-plads Frøslev Skole mellem 07.00 og 07.30.
Der er præmieoverrækkelse på p-plads Frøslev Skole hl. 15.15

På bestyrelsens vegne: Vel mødt derude!
Hold jer orienteret på www.morslf.dk og Facebook, der kan opstå yderligere arrangementer i løbet af
foråret.
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