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SNÆVERSYN

AMEN

Dyrenes Beskyttelse og Danmarks
Naturfredningsforening er medlemmer i regeringens rådgivningsudvalg vedrørende fiskeri.
Deres modstand mod reguleringer af skarv i de danske farvande
fik formanden for Dansk Fritidsfisker Forbund Arne Rusbjerg til at
udtale, at de også burde interessere sig for det, der sker under vandet! Efter sigende ville man tage
dette til efterretning. Åbenbar en
helt ny vinkel, som man ikke tidligere har tænkt over!.

Søren Sømand er vendt hjem fra
de varme lande og har introduceret et nyt begreb blandt fiskerne. Søren foreslår, at gruppen
opdeles i A-Men og ikke A-Men,
hvilket så logisk må blive B-Men.

NU ER DET NOK!!

Der er murren i krogene i
”Hyttefadet”. Ikke nok med at Birgitte fangede hovedparten af havørrederne i efteråret, nu også fru
Hyldborg, som tager ALLE kulsøer. Karl Eigil har fisket i 6 uger
efter dem uden held, og så går fru
Hyldborg ud én dag og henter 3.
Nu er det nok! Bliv hjemme! Og
kom så drenge. Er i krigere eller
kællinger?

Beviset for
om man er en
A-man er en
fornem kasket hjembragt af Søren
Sømand.
Søren påtænker at starte en import af værdighedstegnet, men er
bekymret for, at markedet ikke er
stort. Han overvejer at få fremstillet en mindre opsigtsvækkende kasket med teksten B-men.

VÆRFTSNYT

Anders er i gang igen med at renovere en motorbåd. Denne gang
ikke en mindre 20 fods, men en
skude på 28 fod. Der er næsten
daglig byggemøde i båden, hvor
forskellige eksperter rådgiver bådebyggeren.

Kresten har prøvet hovedprydelsen, men fandt ikke behag i teksten. Han mener, at teksten burde være BBB-man, hvilket kunne
støtte ”Rederiets” spids kompetencer Bjærgning, Bugsering , Begravelser.

Herover Henning, som prøver at
sætte sig ind i hvordan arbejdspladsen ved styrepulten engang
vil være.
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