
Pressemeddelse 

 

Guldborgsund Lystfiskerforening får støtte til nyt klubhus på lystbådehavnen i Stubbekøbing 

Guldborgsund Lystfiskerforening har fået 661.295 kr. fra Nordea-fonden til nyt klubhus, der vil 

bidrage til at skabe mere aktivitet i Stubbekøbing. 

Med de 661.295 kr. i støtte fra Nordea-fondens ”Her bor vi-pulje,” og sammen med de 200.000 kr. 

som Lokale og Anlægsfonden har stillet i udsigt, kan Guldborgsund Lystfiskerforening nu 

igangsætte klubhusbyggeriet, der har været på tegnebrættet siden 2017 

Carl Ivar Forup, formand i Guldborgsund Lystfiskerforening glæder sig især til, at der nu bliver 

mulighed for medlemmerne til at arbejde med deres hobby uden at skulle sidde på nakken af 

hinanden. Desuden tilbydes der bedre forhold for juniorer.    Lystfiskeri er selvfølgelig en udendørs 

aktivitet, men der er mange ting, så som at lave forfang til fiskeri efter fladfisk og reparation af 

stænger og hjul, der kan forberedes hjemmefra og i fællesskab med andre.  

Med det nye klubhus håber Guldborgsund Lystfiskerforening at vi kan tiltrække flere 

fiskeinteresserede unge, så vi kan få gang i juniorafdelingen og samtidig bidrage til positiv 

udvikling på havnen i Stubbekøbing. 

 Til børn vil vi sørge for, at der bliver stillet net og krabbesnøre til rådighed til fiskeri i havnens 

fiskebassiner 

Og der vil være adgang til klubhuset så både turister og byens og oplandets beboere kan få nogle 

gode timer på havnen. Endvidere vil der i fremtiden i en del af klubhuset være et formidlings-og 

udstillingsafsnit om dyrelivet i og omkring Grønsund. 

60 mio. kr. til lokale fællesskaber 

Guldborgsund Lystfiskerforening har modtaget 661.295 kr. i støtte fra Nordea-fondens Her bor vi-

pulje på 60 mio. kr., der uddeles til projekter, som styrker lokale fællesskaber og 

sammenhængskraften i mindre byer.  

Det syder og bobler ude i de små samfund og med dette økonomiske rygstød får de mange lokale 

ildsjæle i Stubbekøbing ekstra mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for fællesskabet 

siger direktør Henrik Andersen fra Nordea-fonden, der støtter det gode liv. 

Her bor vi -puljen havde ansøgningsfrist 1. august og i alt forventes cirka 150 mindre byer med 

200-5000 indbyggere at få støtte fra puljen til aktiviteter og fællesskaber. 

 


