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CARSTEN MEYER NY FORMAND  

FOR FISKERNE I KBL 

Efter at fiskerne har klaret sig uden formand siden juni 

2014 har Carsten indvilliget i at tage en tørn som for-

mand for fiskerne i Kaløvig Bådelaug.  

Carsten er allerede tiltrådt og glæder sig til at tage fat på 

udfordringerne og påregner at få fuld støtte fra med-

lemskredsen. 

Carsten går ikke i små sko. Han er en kendt person hos fiskerne med både 

bil, hund, humør og skib, som fint matcher hans venlige udstråling.   

På Bryggen lyder der kun lovord om Carsten, og der er generel glæde over, 

at han er trådt til, oplyser Bryggens udsendte rapporter. 

Nyheder, venskabelig mobning m.v. 

ÅRSMØDE MED JULEFRO-

KOST 

Arrangementskomiteen, der 

ledes af Lis og Leon, oplyser, 

at det traditionsrige årsmøde 

med julefrokost finder sted 

lørdag den 21. februar, 2015 

med start kl. 13, i ”Kahytten” 

på havnen. 

Traktementet består af fro-

kost med 1 øl og 1 snaps per 

person, gratis. Yderligere drik-

kevarer til sikring af, at man 

ikke går tør, klares af den en-

kelte efter behov. 

Deltagerantallet begrænses til 

fiskere med én ledsager. Der 

er plads til max. 30 personer. 

HØRT PÅ BRYGGEN 

”Har du hummer??”  

”Tjah, jeg vil 

sige, den ene er nu et værel-

se!” 

FISKERUDVALGET 

Lille Jens er efter eget øn-

ske udtrådt af Fiskerudval-

get. Fiskerne takker Jens 

for mange års indsats for 

fiskerne, og håber snart at 

se mere til ham på Bryg-

gen. 

Fiskerudvalget består her-

efter af Carsten Fut 

(formand), Karl Ejgil og 

Ejvind (kasserer). 

FREMGANG I ENTREPRE-

NØRAFDELINGEN 

Uffe rapporterer, at det 

heldigvis går godt i Entre-

prenørafdelingen. ”Det er 

godt, at der er fremgang i 

begravelser når der nu er 

tilbagegang i fiskeriet”, op-

lyser han, mens Kresten 

bærer tomme øldåser op 

fra skivet før næste 

”søsætning”. ”Vi får jo In-

dre Mission ombord, så 

det skal tage sig pænt ud”, 

oplyser Gammel-Nok. 

Godt Nytår 

ønskes alle læsere 

af Livet på Bryg-

gen 
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