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Turister og fisketurister
De seneste 3-4 fiskeriministre
har indkaldt Dansk Fritidsfisker Forbund og vort søster
forbund Dansk Amatørfisker
Forbund m.fl. til en debat om
hvordan man kan skaffe landet
flere fisketurister. Indkomstpotentialet er stort, mener man.
Vi har forklaret igen og igen, at
der er plads også til turistfiskerne ved de danske kyster på
lige vilkår som danske fiskere.
Vi har også sagt igen og igen, at
man bør give fritidsfiskerne lov
til at sælge af deres fangst efter
reglerne om vejbodssalg . Herved vil man kunne glæde mange turister, som husker at dette
engang var muligt, og som nød
havnemiljøet. Oplevelsen for
turisterne vil forøges og det vil
yderlige skabe liv igen i de små
havne og landingspladser i
Vandkantsdanmark, hvor der
ikke længere er erhvervsfiskere.

Tillidserhverv

rende Bryggens fiskerskure rettes herefter til John.

John Skriver er nu fuldstændig
kommet sig efter det voldsomme uheld, hvor han kom til
skade med en finger efter at
have haft
hænderne
oppe af
lommerne. På billedet her
bliver vi
alle mindet om, hvor alvorligt uheldet
var. John har nu fået lyst til at
kaste sig ind i Bryggens administrative opgaver og har ladet
sig vælge af Bryggens fiskere til
at være fiskerskursansvarlig.
Forespørgslerne m.v. vedrø-

Livet på Bryggen ønsker tillykke med dette præstigegivende
ansvarsområde.

Kalender
21/4 og 22/4 2018
Fiskekonkurrence. Konkurrencen fortsættes til vi har 300 fileter.
02/06 2018 kl. 13.00
Stegt flæsk m.v.
07/07 2018 kl. 14
Gris på Grill /fadøl.
Drikkevarer kr. 50 og depositum kr. 100 betales ved tilmelding.
11/08 2018—Fiskekalas
13/10 2018 kl. 13—Brunkål

Truende oprydning
på Bryggens værksted.
Har du private ejendele stående i
værkstedet, så fjern dem venligst,
da en oprydning er forestående.
V.h. Formanden
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Fiskernes generalforsamling
Den 13. januar 2018 afholdte fiskerne deres årlige generalforsamling med fællesspisning i ”Kahytten”. Knap 30
personer deltog.
Skriveren aflagde som vanlig beretningen over året
gang og omtalte bl.a.:


Den lykkelige afslutning på skraldeposekrigen



Toskekvote til hver fisker på 1.680 torsk årlig



Karl Eigils overgreb på en ikke gravid so



DykkerBo, som trak i startsnoren for Oldermanden



Mortens jamren over at han næsten havde glemt
at fiske, mens han rensede 22 skrubber



Trusseindlægsanbefalingen, mens vi venter på
toilettet



Oldermandens kontante bjærgning af speedbåd



Bryggens trio med fintakket savblad, trækspil og
forsanger



Formandsskifte med valgflæsk

Fangstrapport uge 12
To både har ”prøvet til” i uge 12.
Det meddeles Livet på Bryggen,
at omme bag ved værket er det
ikke værd at sætte garn. John
har fanget 2 isinger, 3 skrubber
og 7 ”ungkarle” inde ved Skæring på 4 meter vand.
Jørgen Bjerregård kom i havn
og rapporterede ”bar røv” efter
en fangstrejse til Ryes Flak. På

Beretningen blev taget til efterretning og generalforsamlingen forløb under god ro og orden. Der var tilpas
”nødning” i forbindelse med de kulinariske glæder, og
der var rigeligt i den fremsatte buffet.
Der var oprørstendenser mod rygeforbuddet i lokalet
efterhånden som udendørstemperaturen rundede frysepunktet, men disciplinen blev (næsten) opretholdt.

fiskerlingo betyder ”bar røv”
vist nok ”ikke engang en rød
reje”.

Støt op om Dansk Fritidsfisker Forbunds
værgekampagne for flere medlemmer. Tal
med Birgitte Formand for inspiration.

Der foreligger endnu ikke indberetninger fra Ebeltoft Vig,
hvilket indtil videre betragtes
som et dårligt tegn.
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Anders lejer
bådeværftet
Anders, som aldrig har været
bange for
at give sig
i kast med
store bådprojekter,
har lejet
havnens
bådeværft -sammen med
Henning. Nu skal renoveringen af ”luxuslineren” have et
ordentligt skub fremad mod
søsætningen, som dog ikke
endnu er datosat.
Mens der er tag over hovedet

skal støbe– og malearbejde
færdiggøres, og en nyindkøbt
kaleche skal monteres. Anders regner med at fraflytte
igen efter en måned.
Herefter bliver det spændende, om han kan vække den
grov store 6 cylinder motor
til live.

Fra Årsmødet i Dansk Fritidsfisker Forbund
Som det er de fleste læsere af Livet på Bryggen bekendt, er fiskerne i Kaløvig Bådelaug medlemmer af Dansk Fritidsfisker
Forbund, en organisation med omkring 1800 medlemmer, som
sammen med søsterorganisationen Danske Amatørfiskere med
ca. 2200 medlemmer varetager fritidsfiskernes politiske interesser. Vi har her nogle gæve gutter, som stiller op hos fiskeriministeren og direktøren for Fiskeristyrelsen m.fl., og minder
dem om, at det danske folk har en tusindårig ret til at udøve
”husholdningsfiskeri”. Det glemmer politikerne en gang imellem, og de sidste mange år er der kun påført os begrænsninger.
I Anker Jørgensens regeringsperiode med Sven Heinesen som
fiskeriminister blev det en kort periode endog forbudt os at
fiske med garn. Tusind års rettighed fjernet med et pennestrøg! Der er god grund til at stå vagt om vore rettigheder.
Arne Rusbjerg, formand for DFF, gjorde for nylig fiskeriministeren og hendes embedsmænd opmærksom på, at de hensygnende små havne skyldes omsætningsforbud (tilladelse til at
sælge fisk over bådsiden) og kvoteordninger. Han talte for at
der burde laves en bagatelgrænse for omsætning, eller at flere
fritidsfiskere kunne deles om en bierhvervslicens, således at
der igen kan sælges fisk over bådsiden og derved bringe liv
igen i de små havne og på de små landingspladser.
Jørgen Jeppesen fra fiskerne i Skive har skrevet og talt meget
om sælplagen i Limfjorden, hvor man kan møde sæler 40-50
km oppe i åerne. På et møde indkaldt af Miljøstyrelsen om
sælproblematikken sluttede han sin lange problemopremsning
med ”Ikke flere undersøgelser! - nu skal der handling til”, hvilket blev mødt med applaus fra de tilstedeværende fiskere.
Finn Frandsen, næstformand i DFF, er aktiv engageret i bekæmpelse af skarv i Mariager Fjord. Her olierer man æg, og
Finn tager selv ud med myndighederne på redepladserne, for
at sikre at det bliver gjort og gjort grundigt.
Der er god grund til at støtte vore repræsentanter. Der er ca.
30.000 personer, som løser fritidsfiskertegn. Heraf er de 5.000
organiserede i forbundene. Hjælp med at få flere organiseret.

Fra fotoalbummet

