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Kaløvigfiskernes nyhedsbrev og stedet for venskabelig mobning m.v.

Referat af Årsmødet 23/2 2019
23 personer deltog i mødet, som blev afholdt i ”Kahytten”, og der blev
vedtaget følgende efter aflæggelsen af årsberetningen.
Men inden da havde Birgitte Formand ønsket velkommen og understreget vigtigheden af at få flere medlemmer ind i KBL f.eks. ægtefæller og ind i fiskerkredsen.
1.

Mandatet til Fiskerudvalget og grejskursansvarlig blev genbekræftet.

2.

Lis og Leon blev takket for deres mangeårige indsats i Velfærdsudvalget. De fratræder i forbindelse med dette årsmøde og pladserne er ledige for andre, som kan melde sig hos formanden.

3.

Fiskekonkurrencen i 2019 blev bestemt til at finde sted fredag
den 10. og lørdag den 11. maj med morgenmad lørdag morgen.
Bent med støtte af flere vil stå for morgenmaden.

4. Yderligere blev det besluttet af mødedeltagerne, at fiskerne deltager aktivt i KBL’s havnedag den 25/5 2019 med fokus på børneaktiviteter i relation til fiskeri, samt salg af noget
(fiskefrikadeller?), som levnedsmiddelmyndighederne giver os
tilladelse til. Birgitte undersøger hos myndighederne.
5.

Der blev efterlyst en frivillig til deltagelse i Dansk Fritidsfisker
Forbunds årsmøde den 16/3 2019, da både formanden og kassereren er forhindrede.

Mødet blev afsluttet i god ro og orden.
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Havnedag d. 25/5 2019
På Årsmødet d.23/2 2019 blev havnedagen diskuteret, og ved de enkelte borde kom der en del ideer, til hvordan vi bedst kan repræsentere fiskerne i KBL og vor hobby på denne dag.
Der blev bl.a. nævnt følgende med fokus på især børnene:


Sæt en jolle på land og fyld den med vand og hæld heri forskellige fisk , krabber o.l. som børnene kan komme tæt på.



Lav øvelser med kasteline (hvem kan kaste længst?) eller kast efter hullet i en redningskrans (hvem kan ramme i hullet?)



Sejl en tur (i havnen) med en fiskerbåd.



Lær at lave en splejsning.

Og med fokus på de voksne og fiskernes understøttelseskasse:


Sælg kaffe og kage og om muligt også f.eks. fiskefrikadeller og
fadøl. Formanden undersøger hvad der er muligt i relation til fødevaretilsynet.



Udstilling af fangstredskaber (åleruse, toggegarn, alm. garn o.l.)

Fiskekonkurrence d. 10-11/5 2019
Redskaberne sættes senest fredag d. 10/5
Bjærges igen Lørdag morgen d. 11/5
Morgenmad serveres d. 11/5, når bådene er inde og senest kl. 10. Første præmie; En god fisketur. Anden præmie: Morgenmad med gode
venner. Ekstra præmie: En flaske snaps til den, som fanger flest. Undermålere tæller ikke med.
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Fra fotoalbummet

Årsmøde deltagere
23/2 2019

