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Referat af generalforsamling den 20. februar 2017 i SNØREN GUG

Valg af dirigent.

Alex valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formandens beretning.

2016 har været et skelsættende år med mange udfordringer. På 
generalforsamlingen 2016 valgte formanden at trække sig, 1 
bestyrelsesmedlem forlod klubben og yderligere et bestyrelsesmedlem 
valgte ikke at genopstille. Der skulle således vælges ikke færre end 3 
nye bestyrelsesmedlemmer inkl. formand.  Det lykkedes ikke at vælge 
ny formand. I stedet valgtes 3 bestyrelsesmedlemmer, og det blev 
besluttet indtil næste generalforsamling at arbejde videre med en 
bestyrelse bestående af en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer med en 
form for kollektiv ledelse.
Det stod samtidig klart, at der skulle findes nye lokaler, anskaffes nyt 
grej til vinterens grejaftener og støberi, ny bladredaktør og ny 
Webmaster. 
Som bekendt er det lykkedes at få lokaler på Sofiendalsvej. I løbet af 
sommeren flytter vi til nybyggede lokaler ved Fjordmarken (indkørsel 
fra Egholm færgevej). Her skal vi dele lokaler med ”Pirken” og 
kommunens naturvejledere. Ole M. Andersen påtog sig opgaven at 
være redaktør, mens Bruno Andresen tog sig af hjemmesiden.
I 2016 har der været planlagt i alt 12 arrangementer, heraf 8 havture, 1 
småbådstur, 1 surfcastingtur og 2 grejaftener hos hhv. Kraghs Jagt- og 
Fiskeriartikler og J. C. Fiskegrej og Fritid i Sæby.
Det lykkedes at gennemføre 4 havture. 4 ture blev aflyst pga. blæsevejr. 
NM aflystes pga. få deltagere. Surfcastingturen gennemførtes med 3 
deltagere.
I 2017 har vi, ligesom i 2016, forsøgt at sammensætte et varieret 
program bestående dels af korte kystnære ture fra Hirtshals, lidt længere 
ture fra Hanstholm/Nr. Vorupør og en lang tur fra Thyborøn. Vi vil 
ligeledes forsøge os med en familietur enten i P&T eller fra kysten. 
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Der var planlagt en grejaften den 7/2 i Sæby, men den måtte aflyses 
pga. manglende tilslutning. 6/3 er der lagt op til, at vi skal besøge 
Kraghs Jagt- og Fiskeriartikler. Jeg håber mange vil deltage.
Første havtur er 18/3 fra Hirtshals med Mickael Franck. Den 
traditionelle Skærtorsdagstur bliver med M/S Nordsøen, da der 
tilsyneladende er opstået misforståelser omkring bookingen af Bonito i 
forbindelse med ejerskifte.
Allerede i 2016 indledte vi et samarbejde med Viborg Havfiskeklub, 
men også Pirken, som vi skal dele hus med fremover, er interesseret i et 
samarbejde. Jeg håber derfor, at vi fremover vil være i stand til at fylde 
bådene (i år har vi kun booked 8 pladser pr. båd).
Snøren Gug blev stiftet 5. maj 1967. Det betyder, at klubben til maj kan 
fejre 50 års jubilæum. Bestyrelsen har besluttet at markere 
begivenheden lørdag 6. maj ved en reception for medlemmer, sponsorer 
m.fl. i klubhuset på Sofiendalsvej. Invitationer vil blive offentliggjort på 
Facebook, og på hjemmesiden.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke resten af bestyrelsen samt 
webmasteren for en fantastisk arbejdsindsats trods svære odds.

Forsamlingen godkendte beretningen.

Kassereren fremlægger regnskabet

Kassereren fremlagde regnskabet for 2016.  Der har i 2016 været 
udgifter for i alt 14.375 kr. og indtægter på 18.892 kr. Regnskabet 
balancerer således med et overskud på 4.517 kr.

Forsamlingen godkendte regnskabet.

Valg

Allan G. Jespersen valgtes som ny formand
Ole. M. Andersen genvalgtes som bestyrelsesmedlem.
Alex Kristiansen genvalgtes til suppleant til bestyrelsen.
Bruno Andresen genvalgtes til revisor. 
Gert Nielsen genvalgtes til revisorsuppleant.
Til bladudvalget genvalgtes Erik Olsen, Jan Lilholt og Ole Mølgaard. 
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Støt vores
annoncører
de støtter os

Havtursudvalget udgøres af bestyrelsen, dvs. Allan G. Jespersen, Jan 
Lilholt, Thorkild Nørgaard, Kent Eriksen og Ole M. Andersen 

Indkomne forslag

Bestyrelsen havde fremsendt en række ændringsforslag til klubbens 
vedtægter. Der blev stemt om hvert forslag for sig.

Generalforsamlingen godkendte alle ændringsforslagene.

Fastsættelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog uændrede kontingentsatser for 2018 dvs. 
400 kr. dog 200 kr. for juniorer (under 18 år).

Eventuelt

Pokaluddelingen:

Pokal for største fisk i 2016 tilfaldt 
Peter Ørndal for torsk på 12,8 kg.

Jan Lilholt
Referent
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Opslagstavlen – Snørens Gugs arrangementer 2017

Lørdag 17/06 2017 Nordsøen fra Hanstholm (8 pladser)
Afgang kl. 5.00-16.00
Turleder: Allan G. Jespersen 41443799
Pris 900,-

Lørdag 12/08 2017 Nemo fra Thyborøn (8 pladser)
Afgang kl. 2.00-22.00
Turleder: Jan Lilholt 22173575
Pris 1600,- inkl. forplejning

Lørdag 23/09 2017 Michael Franck fra Hirtshals (8 pladser)
Afgang 7.00-13.00
Turleder: Allan G. Jespersen 41443799
Pris 440,-

Lørdag 07/10 2017 Nordsøen fra Hanstholm (8 pladser)
Afgang 5.00-16.00
Turleder: Ole Mølgaard Andersen 23220786
Pris 900,-

Mandag 30/10 2017 Grejaften kl. 19:00, Fjordhuset
Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg
Pris for kaffe 25,-

Mandag 13/11 2017 Grejaften kl. 19:00, Fjordhuset
Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg
Pris for kaffe 25,-

Mandag 27/11 2017 Grejaften kl. 19:00, Fjordhuset
Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg
Pris for kaffe 25,-
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Mandag 11/12 2017 Grejaften kl. 19:00, Fjordhuset
Egholm Færgevej 16, 9000 Aalborg
Pris for kaffe 25,-

Nytårstur 28/12 2017 Michael Franck fra Hirtshals (8 pladser)
Afgang 7.00-13.00
Turleder: Thorkild Nørgaard 30561677
Pris 440,-
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Tilmelding til havture

Husk at tilmelde dig rettidigt til havturene, dvs. 3 uger før.  Ellers må vi 
som turledere se os nødsaget til at booke ledige pladser til ikke-
medlemmer, hvilket ikke er hensigtsmæssigt for klubben, eller endnu 
mindre hensigtsmæssigt, nemlig at aflyse turene pga. manglende 
tilslutning.
Tilmelding er bindende, også selv om der indtræffer sygdom m.v. med 
mindre man selv finder en afløser. Husk under alle omstændigheder at 
kontakte turlederen ved forfald/afbud.
På forhånd tak for hjælpen!
Havtursudvalget: Jan Lilholt, Allan Jespersen, Ole Mølgaard Andersen, 
Kent Eriksen, Thorkild Nørgaard

NB! Der kan forekomme ændringer i afgangstidspunkter og 
afgangshavne. 

Hvis en præmietur må aflyses, vil præmierne så vidt muligt overføres til 
førstkommende tur. Det er i øvrigt kun medlemmer, som kan deltage i 
kapløbet om præmier på de ture, der afvikles som præmieture.

Priser for havture
Det tilstræbes at holde priserne på havturene på et minimum. Derfor 
kan det med sikkerhed betale sig at være medlem af klubben.

Betaling for havture
Med det formål dels at øge sikkerheden omkring betalingen for havture 
dels at smidiggøre afregningen indføres med virkning fra sæson 2015 
følgende praksis:
Betalingen for deltagelse i havture skal så vidt muligt ske elektronisk. 
Det vil sige enten i form af bankoverførsel til klubbens konto: 9286 
4562330602, eller via Mobile Pay til +4522173575.
Betalingen skal ske umiddelbart efter, at der foreligger oplysninger om, 
at turen gennemføres. Har man ikke adgang til netbank eller Mobile 
Pay, kan man naturligvis stadig betale kontant til turlederen.
Betalingen til rederierne gennemføres så vidt muligt som 
bankoverførsel.
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Klubaften 6. marts 2017

Traditionen tro afholdt SNØREN, den 6. marts, grejaften hos Krags
Jagt og Fiskeriartikler i Fjerritslev.

En flok friske medlemmer var mødt op til en dejlig aften. De fleste 
medlemmer havde travlt med at finde det helt rigtige grej til den 
kommende sæson, men alle havde naturligvis også tid til en snak over 
kaffen. 

En stor tak til Majbritt, Leo og Thomas. 
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Klubtur 30. april 2017

Søndag d.30-04 var vi sat af til en 
havtur, med M/S Maagen fra Nr. 
Vorupør. Vi forlod stranden kl. 05.30 
lige i solopgangen, det tegnede til en 
rigtig dejlig dag på Havet. Vi startede 
med at sejle ca. 2 timer, før vi landede 
på det første sted, hvor de fleste fik 
fisk, på de første par træk.

Thøge, vores skipper, foreslog, at hvis der var flertal for det, kunne vi 
sejle yderligere godt en times sejlads ud ad for måske at finde nogle af 
de store fisk, dette blev vedtaget. Da vi nåede frem blev vi lidt 
forhindret i at fiske på det spot der var meningen på grund af et 
fiskegarn og en del småbåde der havde sejlet de 42 kilometer ud på 
havet. 

Vi fik fisket på en del andre pladser, og 
der var rigtig mange forskellige arter, 
der blev fanget Torsk, Lubbe, Sej, 
Lange, Kuller og en enkelt Havaborre 
eller Skægtorsk, dette var der lidt delte 
meninger om, dog var ham der 
fileterede den efter vi var kommet i 
land, helt sikker på at det var en aborre.
På dagens allersidste spot kom der 

endelig 2 målere i båden, en på 13 kg samt en på 10 kg fanget af 
henholdsvis Allan 13 kg og Jan Lilholt 10 
kg, så det var en god afslutning på en 
rigtig dejlig dag, hvor vejret faktisk ikke 
kunne være bedre, og alle fik fisk i baljen. 
Samtidig skal besætningen have stor ros 
for at skabe en hyggelig og rar stemning 
ombord, det kan anbefales at melde sig til 
kommende ture med Maagen.

Allan G. Jespersen
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Nye klublokaler

I vinterhalvåret 2016-2017 er grejaftener blevet gennemført i Aalborg 
kommunes lokaler på Sofiendalsvej 80. Dette var imidlertid en 
midlertidig løsning, idet klubben er tildelt lokaler i nybyggeri i den nye 
Vestre Fjordpark i Aalborg Vestby. Fremover gennemføres vore 
grejaftener m.m. på adressen: Fjordhuset/Naturvejlederhuset, Egholm 
Færgevej 16, 9000 Aalborg. Vi skal dele lokalerne med 
lystfiskerforeningen ”Pirken” og ”Aalborg Fjordhaver”.

Der er indvielse af Vestre Fjordpark den 10. juni 2017 fra kl. 11.00, 
hvor der vil være taler og snor-klipning. Fra kl. 12.00 til kl. ca. 18.00 vil 
Snøren være til stede i de nye lokaler, idet der arrangeres ”Åbent hus”. 
Vi håber, at rigtigt mange vil kigge forbi, og at det lykkes at skabe lidt 
interesse for klubben og vore aktiviteter.
For yderligere informationer om Vestre Fjordpark henvises til 
internettet og Facebook.

Jan Lilholt
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Fangstjournal 2017

Navn Antal Største Arter Måler

Peter Ørndal 17 T,S

Anker Holm 15 T,S,Y,J

Jan Lilholt 19 10 kg. T,S,J X

Kim Larsen 9 T,L,S
Thorkild 
Nørgaard 17 T,S,J

Allan Jespersen 16 13 kg. T,S,A X

Arternes betegnelser

A= Aborre K=Knurhane U=Ulk

B=Skrubbe L=Lange V=Hvilling

C=Havkat M=Makrel W=Sild

D=Hornfisk N=Hestemakrel X=Kulmule

E=Taskekrabbe O=Brosme Y=Lyr(Lyssej)

F=Fjæsing P=Pighvar Z=Blæksprutte

G=Bækørred Q=Rødfisk Æ=Bjerggylte

H=Helleflynder R=Rødspætte Ø=Regnbueørred

I=Ising S=Mørksej Å=Ål

J=Kuller T=Torsk

Vi gør opmærksom på, at det er eget ansvar at meddele den korrekte fangst til turlederen!
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Rekordliste - hjemligt farvand

Art Vægt (kg.) Fanger Dato

Bjerggylt 2,51 Jens Ole Venø 18.08.01

Bjergulk 0,3 Hans Jensen 23.08.97

Blæksprutte 2,1 Bent Lauersen 26.10.92

Bækørred 1,75 Gert Nielsen 03.11.01

Havtaske 0,5 René Østergaard 21.04.00

Havkat 16,5 Erik Olsen 17.04.03

Havørred 1.8(renset) Gert Nielsen 15.09.00

Helleflynder 5,32
Thorkild 
Østergaard 09.04.98

Hvidrokke 9,05 Jeppe Frøslev 16.05.03

Kuller 2,7 Jan Lilholt 23.05.08

Kulmule 5,1 Jan Lilholt 11.06.11

Lange 12,5 Thorkild Nørgaard 09.06.01

Lyssej(Lubbe) 6,5 Gert Nielsen 17.04.03

Mørksej 10 Jan Lilholt 18.05.03

Pighvarre 0,3 Martin Berger 25.10.03

Regnbueørred 1 Knud Erik Nielsen 03.11.01

Rødspætte 1,9 Jan Lilholt 09.10.04

Rød Knurhane 0,9 Tage Andersen 19.08.05

Torsk 21 Michael Skov 21.04.00
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Snøren Gug fylder rundt

Helt tilbage i maj 1967 var der en gruppe lystfiskere med særlig 
interesse for havfiskeri, der blev enige om at danne en ny 
sportsfiskeforening med base i udkanten af Aalborg, nærmere bestemt 
Gug. Der blev således indkaldt til en stiftende generalforsamling den 5. 
maj 1967, og herefter var klubben en realitet. Klubben har således i maj 
måned 50 års fødselsdag. Foreningen har i dag reelt har mistet sin 
tilknytning til Aalborgforstaden Gug, men man har valgt at fastholde 
navnet Snøren Gug.

Selv om havfiskeriet var den 
primære aktivitet, var der dog 
mange blandt klubbens 
medlemmer, som også dyrkede 
ferskvandsfiskeriet, og klubben 
havde dog også i mange år 
fiskevand i blandt andet Sønderup 
Å. De senere år har klubbens 
aktiviteter udelukkende været 
centreret omkring havfiskeriet.

I de første mange år var det primært 
Strandby ved Frederikshavn samt 
Hirtshals og Skagen der blev benyttet 
som base for fiskeriet og der var rift om 
pladserne. Typisk var det almindelige 
fiskekuttere, som blev benyttet. Man 
skulle være tidligt ude, hvis man ville 
sikre sig en plads. Også andre havne 
blev lejlighedsvist benyttet. Fra Grenaa 
blev der en overgang således arrangeret 
ture primært efter fladfisk.
Kravene til sejlads med lystfiskere er 
senere blevet skærpet. Skibene skal 
indrettes specielt med forhøjede ræling, 

der skal være toilet ombord og besætningen skal bestå af mindst to 
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mand, blot for at nævne nogle af de 
skærpede krav. Som konsekvens af de 
nye krav, var det nødvendigt at finde 
andre både specielt indrettet til sejlads 
med lystfiskere, og gradvist udviklede 
Hanstholm sig til at være den foretrukne 
basishavn. Her var det typisk ture til 
”Det gule Rev” som lokkede.
I dag forsøger Havtursudvalget at 
sammensætte et varieret program med 
både kortere og længere ture. Der sejles 
fra følgende havne/strande: Hirtshals 
(typisk korte, kystnære ture), Hanstholm 
(Det gule Rev), Nr. Vorupør (10-timers 
ture), Thyborøn (20-timers ture og 2-
døgnsture). 

I vintermånederne, hvor fiskeriet 
ligger stille har der været tradition for 
hver anden uge at mødes til såkaldte 
grejaftener. Her er der mulighed for 
at reparere grej, lave nyt grej og 
hyggeligt samvær. I 2017 flytter
foreningen til helt nyopførte lokaler i 
Vestre Fjordpark i Aalborg Vestby.

Jubilæet markeres ved et reception 
den 6. maj 2017, hvor foreningens 
medlemmer med pårørende, venner, 
sponsorer og øvrige 
samarbejdspartnere er inviteret.

Jan Lilholt
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Pighvartur til Vejers strand.

Som noget nyt, vil vi i 2018 
forsøge os med en 
pighvarretur. Turen er 
planlagt til weekenden 
d.25-27 maj 2018, planen 
er, at vi kører fra 
Nordjylland fredag 
eftermiddag, og ankommer
til sommerhuset omkring aftensmaden.

Efter en hyggelig fredag aften, starter vi fiskeriet lørdag morgen og 
forhåbentlig får vi kasserne fulde af fisk i løbet af dagen. Aftenen skal 
selvfølgelig bruges på at rense fisk og gøre grejet klar til næste dag, 
med hensyn til opbevaring af de mange fisk, vil jeg bestræbe mig på at 
finde et sommerhus med fryser, ellers er plan B at tage Thorkilds fryser 
bag i Berlingoen. Søndag står den igen på nogle timers fiskeri inden 
turen går hjemad igen.

Prisen på denne super 
hyggelige weekend kommer 
senere, da jeg endnu ikke har 
fundet det helt rigtige 
sommerhus til os, men kan 
allerede nu melde at der også 
her er 8 pladser til rådighed
som udgangspunkt, og jeg 

bestræber mig selvfølgelig på at gøre det så billigt som muligt.

Vi vil bruge nogle grejaftner, i den mørke vintertid, på at lave forfang til 
netop denne form for fiskeri og til dem der ikke har fået det fine oplæg,
Jan havde printet nogle ud af i vinter, vil der blive lavet nogle flere, da 
det giver et super billede af hvad det drejer sig om og hvordan 
forfangene skal se ud.

Vel mødt Allan G. Jespersen
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