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LIVET PÅ BRYGGEN 

 
 

Indkaldelse til Stormøde 

Carsten Fut takker af 

Carsten Fut takker af som fi-

skerformand fra nytårsskiftet 

2017/18 og fiskerne takker Car-

sten for godt arbejde i fisker-

klyngen og som repræsentant 

for fiskerne i bestyrelsen for 

Kaløvig Bådelaug. I sommer og 

efterår har det knebet alvorligt 

med fangsterne, så det er nok 

udtryk for rettidig omhu fra 

Carstens side,  at han nu viger 

pladsen og lader en anden 

komme til.  

En civil forbipasserende på 

Bryggen udtalte for nylig til 

skriverkarlen, at ”der er masser 

af fisk i vigen, for I fanger jo 

aldrig nogle”.  

Der er altså ingen grund til at 

græde i suppen.  

Skriverkarlen, som selv har væ-

ret med til at udbrede beske-

den om, at vi ikke kan fange 

noget i Kalø vig, satte selv sin 

båd på land for vinteren for 

første gang i 9 år. Et kvarter før 

hans krantid var han vidne til, 

at Karl Ejgil, Anton og John 

landede omkring  150 sild på 

Bryggen, og de følgende dage 

blev der landet omkring 500 

sild plus ål, småsej og en hum-

mer. 

Dårlig timing for skriverkarlen, 

men fra fiskerne lyder der en 

varm tak til den afgående for-

mand for hans slutspurt.  

    Her ledes efter flere fisk 

 

Fiskerne indkaldes herved til stor-

møde  lørdag d. 30/12 2017 kl. 10.30 i 

”Kahytten”.  

Der skal vælges en ny fiskerfor-

mand. Kandidat forefindes. 

Se valgprogram på side 3. 

Kalender 

24/12 2017 kl. 18.00    

Juleaften. 

30/12 2017 kl. 10.30 

Stormøde og Nytårs-

kur for fiskere. 

13/01 2018 kl. 13.00 

Fiskergeneralforsam-

ling med spisning. 

16/01 2018 kl. 18.30 

Genoptagelse af  gene-

ralforsamlingen i KBL 
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Livet på bryggen 

”Livet på Bryggen” mener: 

Side 2 

Velfærdstjenesten 

Stem på Birgitte d. 30/12 

Generalforsamlingen i Kaløvig Bådelaug i sidste måned  

blev meget kort, idet den blev standset af et mistillids-

votum til den siddende bestyrelse kort efter forman-

dens beretning. På Kbl.s hjemmeside forefindes et fint 

og grundigt mødereferat., der er værd at læse. General-

forsamlingen genoptages tirsdag den 16/1 2018, hvor en 

ny bestyrelse skal vælges. På Facebook kan man følge 

debatter imellem medlemmerne om det skete, fortiden 

og fremtiden.  

Nogle medlemmer ser klubben som en sportsklub. For 

andre er deres båd det vigtigste og havnen til den blot 

en nødvendighed. Nogle føler, at de økonomisk bidra-

ger uforholdsmæssigt meget til fællesskabet, og at an-

dre kommer for billigt til deres  brug af klubbens mate-

riel. Der er indbygget mange konflikter i klubben forår-

saget af  den finansielle struktur, bredde i aktiviteterne, 

alderssammensætning, medlemmernes forskellig øko-

nomisk formåen, personlige ambitioner osv. 

”Livet på Bryggen” vil ikke stå i vejen for eksisterende 

og nye aktiviteter og anskaffelser, men ”Livet på Bryg-

gen” går imod lånefinansiering  Herudover mener 

”Livet på Bryggen” at omkostningerne ved de enkelte 

aktiviteter overordnet bør betales af de, som bruger de 

pågældende aktiviteter. 

Og så bør der også være respekt for de medlemmer, 

som for måske mange år siden  indbetalte et pladsind-

skud for en havneplads for at kunne nyde den båd, som 

er omdrejningspunktet for familiens fritid. Måske er de 

ikke specielt interesseret i ”udvikling af klubben”. 

Ved valg af ny bestyrelse i januar vil der blive mulighed 

for at stemme på en bestyrelse, som går ind for dette 

synspunkt. 

Ejvind Jensen  

Stillers udsagn:                  Annonce 

Jeg kan varmt anbefale Birgitte til 

fremtidig formand for fiskerne. Jeg 

har haft en personlig samtale med 

hende og foreholdt hende, at vor 

støtte er under forudsætning af, at 

hun begrænser sig til at fange 2 hav-

ørreder om året. Hertil svarede  Bir-

gitte, at det bliver intet problem! 

Venligst ………  Karl Ejgil 

Velfærdstjenesten invite-

rer til Nytårskur.  

I forbindelse med  Stormødet 

lørdag den 30/12 2017 inviterer 

Leon og Lis på æbleskiver og 

gløgg. 

Dress code: Smoking ugleset 

men kom nybarberet. 
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Livet på bryggen 
Side 3 

Glædelig Jul og Godt Nytår  

Birgittes valgprogram 


