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Konfrontation
På den årlige general-

En rigtig god jul til alle

forsamling i KBL blev
der fra alle afdelinger
rapporteret, at alt er gået vel i det forgangne år.
Kun fiskerne luftede deres utilfredshed. Ungdomssejlerne havde
vundet DM, EM og VM,
de lokale kølbåde havde
gennemført talrige omgange på trekantbanen
og kajakroerne havde
roet både frem og tilbage. Alle var ovenud tilfredse med den støtte
de havde fået af Klubben - blot ikke fiskerne!
Fiskernes repræsentant
fremhævede, at fiskerne
stiller på havnen med
mandskab hver morgen
senest kl. 10 og holder
øje med havnen det meste af
dagen - både sommer og vinter
– mens andre gik i læ for vejret. Han antydede, at der var
et misforhold imellem fiskernes indsats for havnen og udbyttet for fiskerne, og foreslog,
at når de øvrige klubmedlemmer igen får deres både i havet, så ser fiskerne gerne, at de
samlet sejler ind mod Århus
og jager fisk ind i Vigen på tilbagefarten, for sæsonen for
fiskerne i KBL i 2016 har været
den ringeste de sidste 8 år.
Han lovede, at fiskerne nok
fortsat vil være loyale overfor

Fra os

Salgbare torskekvoter?

Fra Nytår 2017 gælder føl-

gende regler for lyst- og fritidsfiskere: Hver enkelt fisker må højst tage 5
torsk pr. dag med i land
ved fiskeri i den vestlige
Østersø hvorunder KaløVig henhører i denne
forbindelse. I månederne februar og marts dog
højest 3 torsk pr. dag.

Tænk, hvis vi udnyttede
tilladelsen fuldt ud, så
kunne vi hver især fange
1.680 torsk årligt. Vi er
ca. 30 mand registrerede
som fritidsfiskere i KBL,
hvilket betyder, at vi
kunne lande 50.400
torsk på Bryggen, årligt.
Men det er lidt ”Konen
med æggene”-eventyret
om igen. I de 7 år jeg har
men forventede så også, at
været fisker i Vigen kan jeg huKlubben støtter op om fiskerske 5 gange, hvor en af Brygmiljøet og lægger alle gode
gens fiskerne har landet én
kræfter i at skaffe fiskerne nog- torsk på imellem 1 – 3 kilo. Selv
le fisk igen.
har jeg aldrig fanget en torsk i
vigen, som har holdt målet.
Spørgsmålet melder sig, om vi
måske engang får papir på vor
ret, og må sælge denne, som
mange tidligere erhvervsfiskere
fik og har gjort. Så kan vi gå
2 orme kom gående forbi en talsammen i en pulje og sælge ellerken spaghetti.....så sagde den
ler udleje retten til de 50.000
ene til den anden "aaaadr! Gruppe
fisk eller omkring 100 tons

- "Det eneste gode ved at blive
senil er, at man møder nye
mennesker hver dag..

-sex"
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”Lille” Jens
Fiskerne i Kaløvig Bådelaug har mistet en god og langvarig ven. Lille Jens afgik ved døden den 3/11
2016 efter kort tid sygdom.
Da Jens var færdig med folkeskolen, ville han gerne i lære som smed. Det sagde hans far nej til, da
han mente, at Jens var for klein til smedehvervet. Han tog Jens med til den lokale bager og bad bagermesteren tage ham i lære, og så blev Jens uddannet til bager. Jens fik siden ansættelse på en
rugbrødsfabrik som bager, og der gik ikke længe før han kom med ideer til hvordan, bageovnen
kunne forbedres, således at man opnåede væsentlig bedre udnyttelse af den. Jens toppede sin erhvervskarriere som teknisk ansvarlig og vedligeholdelseschef for 3 bagerifabrikker i landet, og havde på det tidspunkt også deltaget i modernisering af et udenlandsk bageri.
Jens var teknisk godt begavet og en gave til Kaløvig Bådelaug. Han har hjulpet utallige medlemmer
med tekniske udfordringer i deres både. Ligeledes hos fiskerne på Bryggen. Han var den, som kunne renovere en garnhaler eller få en genstridig motor til at opføre sig ordentligt igen. Han var i en
årrække formand for fiskerne, og som sådan var han i stand til at sætte folk i arbejde, når det var
nødvendigt. Han sad tungt på pengekassen, for der var ikke grund til at købe nyt, når man blot
kunne gå op i havnens metalcontainer og finde det, som andre ikke evnede at reparere. Det kunne
Jens.
Jens havde et stille og lunt gemyt og altid med et glimt i øjet. Han var en fornøjelse at være på tur
med, og han påtog sig frivilligt flere af fællesopgaverne, end det med rimelighed kunne pålægges
ham. Hos Jens var et Ja, noget, man kunne stole på, og et Nej ikke til diskussion.
I sygesengen på hospitalet nogle dage før sin død sagde Jens, at hvis hans tid var kommet, så kunne
han i hvert fald se tilbage på et langt og dejligt liv.

Æret være ”Lille ” Jens’ minde.
Salgbare torskekvoter fortsat

torsk. Det skulle der nok
være en rigmand, som vil
være interesseret i at købe
eller leje. Så kan han – som
det allerede sker nu - genudleje til de erhvervsfiskere
på de store trawlere, som
fisker havet tomt. Galimatias.

Synkronisering gået tabt

Søren Sømand har altid været i
tæt synkronisering med trækfuglene. Om efteråret trækker han mod
tropiske egne, og når temperaturen er godt på vej opad herhjemme
om foråret vender han tilbage til
fædrelandet. Ikke i år. Søren holdt
tropetemperaturerne i Caribien ud
i sommer og kom flyvende mod
nord på samme tidspunkt som
hans rejsefæller – trækfuglene –

havde sat kursen mod syd. Nu
har han forskanset sig mod den
nordiske vinter og sidder klinet
op ad radiatoren og med
fri udsigt til
tossekassen.
Fiskerne har
medlidenhed
med Søren
Sømand, og
de har for at
lette lidt på
hans ynkelige situation installe-
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Sidste nyt fra Skraldeposekrigen
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ret en varmeblæser i
”Hyttefadet”, således at de kan
få ham varmet op, når han kommer på Bryggen. Men lige lidt
hjælper det øjensynlig, de ser
ham ikke tit på Bryggen. Men nu
har Søren ladet sive, at han på
ny vil forsøge at blive synkroniseret, og at han om ikke så længe igen letter alene mod de varme lande, og at han ikke når at
deltage i fiskernes årlige generalforsamling den 28. januar
2017. Så må fiskerne håbe, at han
har husket at få en returbillet
med hjemkomst igen til foråret.

Ny drejning
Sander og Hanne har i løbet af
sommeren og efteråret gennemfisket hele Kalø- og Knebel Vig
med silde-, makrel- og andet
grej uden nævneværdig held. Sander har nu købt
sig en trædrejebænk og vil snart
være leveringsdygtig i skibsret i
assorterede størrelser. Han skal
lige øve sig på at dreje et par
askebægre først, men ordrer til
senere levering modtages allerede nu.

Freden er sluttet i Skraldeposekrigen på Bryggen. Efter at
fiskerne igennem snart 6 måneder har været vidne til bryggens
skraldeposer altid stod med top,
er der igen kommet ordnede
forhold. Kresten Oldermand og
Carsten Husvært er nu nået til
enighed om, at Carsten bare
holder snitterne for sig selv
m.h.t. skraldeposerne. Dem klarer Oldermanden uden indblanding! Oldermanden mener ikke
at Husværten har de fornødne
kompetencer. En beslutning,
som det ikke bliver vanskeligt
for Husværten at efterleve.

Julefrokost
Også i år vil der blive afholdt
julefrokost og generalforsamling. Det vil sige julefrokosten
er først til næste år, men er
altså julefrokosten for i år.
Så altså til næste år i januar
måned vil julefrokosten for
sidste år blive afholdt. Ja, ja
det skal nok blive festlig som
det plejer.

Mødet i gruppen for folk med
lavt selvværd vil blive afholdt
kl. 20.00.
Undgå at vække unødig opmærksomhed - benyt venligst
bagtrappen.

Festarrangørerne har lovet en
overraskelse -hvad det bliver er
en overraskelse.
Glæd dig og hold øje med opslaget om tid og sted.
"Nu ved jeg hvordan man kan
få damerne i syklubben til at
tie stille"!, sagde veninden
"man skal bare bede dem om
at tale een af gangen, og lade
den ældste begynde"!
Det var til pensionisternes årlige udflugt til Limfjorden, at de
to pensionister soppede i
vandkanten. Den ene af dem
havde sorte tæer. Den anden
spurgte, hvordan det kunne
være.
"Jo, jeg var ikke med sidste år."

