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Næste bladudgivelse:    ?    2022 

Deadline for indslag:    1. februar  2022 

 

Bankforbindelse:- 

Sparekassen Vendsyssel   9070-2600180528 

Mobile Pay:     17836 

Husk at påføre medlemsnummer og navn og hvad indbetalin-

gen dækker, ved indbetalinger. 

 

Hjemmeside: www.omegnensall-roundklub.dk 



 

 

Formandens indledning 

Ja så gik der igen et år med Corona virus i højsædet, med nedlukninger og be-
grænsninger i vores daglige gøren. Det ender nok med at det er noget vi kom-
mer til at leve med i fremtiden, så det er jo bare med at passe på hinanden om 
end man tror på det ene eller andet. 
 
Det er nu over et år siden jeg har lavet en indledning til et klubblad, og det er 
ikke blevet nemmere at finde noget at skrive om når alt er lukket ned og man-
ge ikke føler sig trygge ved at deltage i arrangementer rundt i landet. 
 
Ikke meget er sket i vores lille klub de sidste 2 år. En aflyst generalforsamling 
pga. forsamlingsforbud. Men det er dog lykkes for os at få afholdt familieturen 
2 gange under pandemien. Nu må vi jo så håbe at det lykkes med generalfor-
samlingen i februar. 
 
Jeg vil gerne at alle som går og brænder for klubben, vil overveje at gå ind i be-
styrelsen da der er flere der er ”trætte”. Jeg selv havde meldt min afgang men 
en aflyst generalforsamling satte en stopper for det så jeg tager et år mere 
men så er det slut Arne stopper også om et år. Så vi kommer til at mangle folk i 
bestyrelsen gerne nu men senest i 2023.  
 
Der SKAL også findes en i redaktør til klubbladet hvis i mener at der stadigvæk 
skal komme et blad fra klubben. 
 
Vi i bestyrelsen håber på et stort fremmøde til generalforsamlingen, men er 
meget skeptiske angående dette med alle de forskellige meldinger der kom-
mer om varianter af coronavirusen. Der vil blive taget alle forhånds regler og 
der vil være håndsprit til alle. Og føler man sig mere tryg med en maske så er 
det sådan. 
 
Og lige til slut så bliver det smørrebrød der bliver serveret til generalforsamlin-
gen. 
 

Peder 



 

 

Bestyrelsen 

FORMAND 
Peder Nybo 
Valmuevej 1, Hjøllund 
7362 Hampen 

 
Telefon: 29 90 20 76 
 
pn@pedernybo.dk 

At være formand 
 
Klubblad 
Turarrangør 

 

    

NÆSTFORMAND 
Hans Højgaard Hansen 
Hammelvej 169, Houlbjerg 
8870 Langå 

 
Telefon: 30 36 52 50 
 
Hans.hoejgaard@gmail.com 

 
Turarrangør 
 
Kontakt led til vibfisk 

 

    

KASSERER 
Niels Kristian Jensen 
Hans Tausensvej 15 
7800 Skive 

 
Telefon: 21 46 10 09 
 
nielskr60@gmail.com 

At passe på  
Pengetanken 
 
Medlems kartotek 

 

    

SEKRETÆR 
Arne Præstegaard 
Solvangsalle 2, Ramsing 
7860 Spøttrup 

 
Telefon: 29 44 72 20 
 
arneramsing@gmail.com 

 
Sekretær 

 

    

MEDLEM 
Bent Nielsen 
Liseborgvej 96 
8800 Viborg 

 
Telefon: 51 92 65 48 
 
bpn18@mail.dk 

 
Ansvarlig for fiskevand 
 

 

    

MEDLEM 
Connie Andreasen 
Solvangs Allè 16, Ramsing  
7860 Spøttrup 

 
Telefon: 21 68 16 94 
 
fam.andreasen@fiberpost.dk 

 
Facebook ansvarlig 

 

    

    

Suppleanter: 1. Lars Jensen 2. Kaj Andreasen  

Billagskontrollant: 1. Carl Knudsen 2. Christian Østergaard  



 

 

Arrangementer 2022 
 
Generalforsamling     4  februar 
Sildeturen       ?  
Familieturen      ? 
 
 
 

Der vil kommer oplysninger om vores arrange-
menter både på facebook og hjemmesiden. 

 
Så følg med på vores medier 



 

 

Familieturen 2021 

 

Igen et år med Corona, men vi fik da afholdt den årlige familietur.  

Vi var 23 samlet hvor kun 2 børn var med denne dag fra klubben. Lidt færre 

end sidste år, mon ikke det kan gøres bedre næste år. 

Vejrguderne var da også med os denne dag, så vi alle kunne nyde dagen. 

Vi startede ud med morgenmad til dem der havde valgt dette, og dem der skul-

le sove lidt længere kom til konkurrencestarten. 

Der blev serveret frikadeller og kartoffelsalat til middagsmad og lidt drikke, så 

alle var klar til den sidste tur med krogen. 

Jeg undlod at lave et amerikansk lotteri i år da vi ikke var så mange tilmeldte. 

Men dette faldt ikke i god jord så måtte der jo hurtig laves et. Så er det jo godt 

at Søren har fået et godt udvalg af grej i butikken. 

Det var ikke mange fisk vi fangede denne dag, det blev til 11,76 kilo. Men det 

er jo ikke det vigtigste det er samværet og hyggen mellem os. 

 

Vinderne af konkurrencen blev: 

 

Voksne: Carsten (Bedstefar)  Børn:  Emilie 

  Kaj Andreasen     Malthe 

  Dan Hem      Kristian 

Der var til præmieoverrækkelsen masse af kage og kaffe. 

 

Tak for en hyggelig dag til jer alle og så håber jeg at se rigtig mange af jer igen 

til familieturen 2022 

 

Peder 



 

 



 

 

Generalforsamling 2022 

Fredag 4. Februar 

 

Vi starter med spisning kl. 18.30 
Pris kr. 50,00 

 
Generalforsamling kl. 19.30 

 
Bindende tilmelding til: 

 
Benthe og Bent  tlf. 51 92 65 48 

mail.: bpn18@mail.dk 
 

Senest 1. februar. 
 

 



 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for 2020 & 2021 
3. Kassereren fremlægger regnskab 
4. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er: 
5. For en 1 årigperiode. 
 Peder, Bent & Arne. 
 For en 2 årigperiode. 
 Hans, Connie & Niller 
5. Fastsættelse af kontingent 
6. Rettidig indkommende forslag 
 Forslag sendes på mail pn@pedernybo.dk 
7. Valg af billagskontrollant samt suppleant. 
8. Eventuelt ( forslag  kan ikke sættes til afstemning) 
9. Overrækkelse af pokaler/præmier og jubilæumsgaver. 
 

Vore sponsorer er velkomne til at vise deres produkter frem. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Generalforsamlingen afholdes i Almind forsamlingshus 

Rindsholmvej 55, 8800 Viborg 



 

 

Nye Medlemmer 
 
1104 Johnny Henriksen 
1105 Matthias  Nielsen 
1106 Lone Mathiesen 
1107 Svend Å ge Carlsen 
1103 Ånders Ålmind 
 
 
 
 

 
 



 

 

Familieturen 2022 

 
Turen er ikke fastlagt endnu, men jeg regner med at det bliver lørdag d. 3 juli 

en uge efter hærvejsmarchen. Med start som vi plejer. 
 

Vi holder prisen så i får muligheden for en billig tur. Dog vil der være morgen-
mad inkluderet for alle på turen. 

 
Der bliver også lotteri som der plejer og gode præmier. 



 

 

Årsprogram 
Kommer når den bliver offentliggjort 

 

 
Tusaagaard Put and Take ligger i den natur-
skønne Karup Ådal og består af fire søer og 

en å på i alt 16.000 m2 vand. 
 

Vi sætter hyppigt regnbue-, bæk- og kildeørre-
der i størrelsen 1-10 kg ud, og du kan også 
være heldig at fange suder, karper og ål. 

 
Firmaer, foreninger og andre grupper kan leje 
søerne 1 og 2 helt eller delvist. Skoler, børne-
haver og klubber kan altid regne med et godt 

tilbud. 
 

Her er alle muligheder for ægte naturoplevel-
ser, og af faciliteter kan nævnes: 

 
* Ottekantet hus med plads til 40 personer 

* Bålplads 
* Grill til rådighed 

* Overnatningsmulighed i telt 
* Kiosk, der holder åbent efter behov 

*  Helt ny renseplads 
* Helt ny service bygning m. handikap venlig 

toilet  
* Læskure med borde og bænke 

 
Tusaagaard put and take 

v. Søren Mikkelsen 
Uhrevej 80, 7470 Karup 

Tlf. 4020 6321 
E-mail. sm@tusaagaard.dk 

TUSAAGAARD PUT & TAKE

Www.tusaagaard.dk



 

 

TUSAAGAARD PUT & TAKE 

Www.tusaagaard.dk 



 

 



 

 



 

 

 


