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Generalforsamling
Så er det atter tid til
generalforsamlingen. I år finder
den sted den 30. november kl.
10,00 i Salon Salon.
Opfordringen fra redaktionen skal
lyde at alle møder frem og giver
deres besyv med.
Fra det sidste bestyrelsesmøde
forlyder det, at der arbejdes med
budgettet. Hvorvidt der skal
bruges Danalim til at holde
budgettet sammen, er der ingen
forlydender om, men som
sædvanlig melder
bestyrelsesmedlemmerne om, at
der skulle være en hvis form for
sammenhæng i tallene. Hvis dette
er tilfældet er det jo ganske
dejligt.
Men hvad med toiletter ved
Hyttefadet. Her er de først
godkendte på en
generalforsamling. Efterfølgende
år bevilget på som en udgift på
budgettet.
På trods af dette gik
toiletbyggeriet ikke i gang.
Mandskabet til at udføre arbejdet

Formand søges

Utopiske pighvarre

Generalforsamling i
Bådelauget.Kaløvig Bådelaug
afholder generalforsamling den
30/11 2014 KL 10. Fiskerne har en
plads i bestyrelsen, som Sander har
varetaget indtil han ophørte med
at være fiskerformand engang i
foråret 2014. Karl Ejgil og Ejvind
har hver deltaget i eet møde i
bestyrelsen siden. Ingen af dem
ønsker at fortsætte hermed.

Ny standard for pighvar i Kalø
Vig. Søren Sømand har havnens
største fiskerbåd og godt for
det! Det er ikke tit, han stævner
ud på fiskeri, men når det sker,
er det efter de store fisk.

Det vil være ønskeligt, om en ny
fiskerformandskandidat vil melde
sig på banen, og som med mandat
fra fiskerne vil repræsentere disse i
den kommende nye bestyrelse. Er
du kandidat, så oplys det til det
siddende Fiskerudvalg.
Der er møde om Bådelaugets
regnskab den 25/11 2014 KL. 19

Først på efteråret havde han sat
toggerne ved Skæring, og det
var ikke for småbådsfiskere,
det, som han trak op af vandet.
Ikke mindre end 8 pighvar,
næsten alle store fisk, men den
ene var så bred, at man ikke
ville kunne se ud af forruden,
såfremt den var landet der,
oplyser han; blot ærgerligt, at
man ikke fik den fotograferet,
tilføjer han.
Skal Søren i fremtiden kaldes
Søren Pighvar eller skal vi
fortsætte med Søren Sømand?
Det spørgsmål har været
diskuteret på Bryggen.

Generalforsamling fortsat......

var der, men nu skulle en arkitekt
lave en overordnet plan hvori
toilettet indgik. Det var først på
året i 2014. Er mandskabet til at
udføre arbejdet der stadig?
Havneudvalgsformand hvad med
ham? I vedtægterne for havnen
står der at der skal være en
havneudvalgsformand. Er det p.t.
Havnekaptajnen der erstatter
havneudvalgsformanden eller hur?
Som det ses af ovennævnte små
eksempler er der rigeligt at tage fat
på som fiskeformand.

Bæredygtigt fiskeri
Bæredygtigt fiskeri
Under en af broerne i Kalø Vig
Bådelaug udøves bæredygtig
fiskeri. Sander er
foregangsmand for dette fiskeri,
og oplyser, at han ser mange
fordele ved det. Man behøver
ikke at lide søsygens kvaler, når
rusen skal rygtes, og så udledes
der stort set ikke CO2, oplyser
han.
Ildsjælen har store visioner.
Tænk på hvor mange og lange
broer, som der er til rådighed,
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og hvor under der er plads til
en åleruse, spørger han
retorisk.
Og så er det god motion, kan
”Deres udsendte” oplyse.
Sander når op i et
omdrejningsniveau, man
sjældent ser ham i, når ålene
hopper ud af fangstspanden
og åler sig hen af broen. Så
kan man se ham kaste sig
efter dem, som en målmand
efter en bold; det tilrådes at
bære redningsvest under
fiskeriet.
Sander ser så store
muligheder i dette fiskeri, at
han har sat sin båd på land
indtil videre.

Facelift
Facelift. Anders Gulvmand
har hele sommeren været
formummet under en
presenning på standpladsen.
”Deres udsendte” har mange
gange løftet lidt på
presenningen for at følge
med i hvad der er foregået
derunder.
På forespørgsel oplyser
Anders, at der ikke
var plads nok i den
gamle kahyt for
Iben til at sidde
oprejst og slet ikke
for ham selv.
Anders er en
handlingens mand,
som ikke er bange
for at gå i gang med
de store opgaver. En
kasseret kahyt fra en anden
båd blev tilpasset og
monteret med den

Ejvind har med stor omhu indtegnet de områder af bugten hvor der
ikke må fiskes efter muslinger jvf. De store forhandlinger der er sket
med ministerie og interesseorganisationer. Kortet hænger på
opslagstavlen.

malearbejde i den fineste udførsel.
Facelift fortsat........

nødvendige højde. Der kom
samtidig et ruf over
styrepladsen, motoren blev
udskiftet og slingrebrædder

og
finner blev monteret under
vandlinien. Alt glasfiber- og

Spændingen hos alle ”rådgiverne” har
været stor; hvordan mon skibet vil ligge
på vandet efter den modifikation; mon
ikke den er blevet for toptung?

Men nu er Anders sejlende igen og
resultatet af indsatsen taler for sig selv,
se blot billederne. Tillykke med ”skivet”,
Anders. Respekt!

