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Prøv lykken

2 af Bryggens mest erfarne fiskere vil nu prøve lykken fra
Bønnerup. Herover ses Mortens båd et stykke tid før afrejsen, og det rapporteres, at han
er vel ankommet til den nye
hjemhavn. Herunder ses Karl
Ejgils båd forlade Kalø Vig..
Læs den første fangstrapport
andet steds i denne udgave af
LpB.

SLOTSKROEN

Årsmødet

Fiskernes varmestue har fået
nyt navn. Tidligere har fiskerne
ofte refereret til varmestuen
som ”Hyttefadet”, men i loyalitet til det foretrukne øl-mærke
”Slots –øl” viser fiskerne nu deres hengivenhed ved at kalde
varmestuen ”Slotskroen”. Oldermanden præsenterer her det
nye skilt.

Der er 21 tilmeldte til Årsmødet, som finder sted den 30/11
2019 kl. 12 i ”Kahytten”.
Dagsorden:
Beretning
Økonomi
Besættelse af tillidsposter
Evt.
Der indkaldes navne på villige
kandidater til tillidsposterne.
Der er følgende tillidsposter:
Fiskerudvalget (3 personer),
skurformand og festudvalget.
Karl Ejgil og John (den
mindste) fratræder henholdsvis i fiskerudvalget og som
skurformand. John er villig

Alle havnens brugere er naturligvis velkomne til at aflægge
besøg. Medbring selv øl.

Sidste nyt:
Bo har besluttet sig og
købt en
Scania.
Det vil
ikke vare
længe før
den ankommer til havnen, oplyser han.

til at træde ind i fiskerudvalget . Anders og Søren har
begge oplyst, at de er villige
til at træde til som skurformand.
Birgitte og kasserer modtager
genvalg.
Der er god plads i festudvalget, så hold jer endelig ikke
tilbage.
Der kan brevstemmes indtil
29/10. Formand og kasserer
modtager stemmer i lukkede
kuverter.
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Fangstrapport fra Bønnerup

Dyreven

De første fangstrapporter, som Livet på Bryggen har
modtaget fra Bønnerup lyder lovende. Morten har allerede kort tid efter sin ankomst til Bønnerup fanget rigtig
meget både i dagsæt og overnight. 20 –30 stk på et sæt
fortalte han under et besøg i Slotskroen.
Karl Ejgils fangster er mere beskedne, men indeholder
både skrubber, ising og pighvar,
hvoraf den største var 3 kg.
Livet på Bryggen ønsker ”Knæk
og Bræk” til dem begge, og skulle
fangsterne helt overstige deres
appetit, så er de velkomne til at
dumpe lidt af fangsten i Kaløvig.

Nyt farvedesign på Bryggen
Bryggen er ved at undergå en
forvandling.
Ikke blot har Bent og Henning udskiftet sternbrædder
over alle skurene ,og Havnen
har repareret københavnerspunsen, men flere af Bryggens faste stok har malet
netop deres skur. Nu står det
alt sammen fint nymalet i
nogle felter og andre felter i
anden afstemt farve. Der er
plads for andre at bidrage
med maleriet. Henning har
sikret masser af maling.

Søren Sømand har afsløret sig som
en sand dyreven. Livet på Bryggens
fotograf fandt ham en dag siddende
klappende en lille hummer på hovedet, og den fik endda lov til at
sutte øl af hans finger. Men det var
nu også synd for den, for den havde
tabt sine to kløer nede i vandet og
kunne ikke finde dem. Måske vil
Søren også være reservefar for de
faderløse ællinger, som har færdes
imellem bådene.
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Fra fotoalbummet - december 2013

December 2013

Nordfisk, Fiskekutter, årg. 1987, 25 fod,
I god stand sælges for kr. 135.000

ANNONCE tillæg

Solidt, frembygget garnfartøj i glasfiber med dam. 2 sovepladser i lukaf.
27 hk Yanmar diesel, motorårgang: 1987, ferskvandskølet. Dimensioner
ca: Længde 7.94 m, bredde 2,36, vægt ca. 2300 kg.
Hjemhavn: Kaløvig Bådelaug
Bygget i Hvide Sande til 2 erhvervsfiskere ved Ringkøbing Fjord og har,
når vejret tillod det, også deltaget i tungefiskeriet udenfor sluserne. Er
holdt i god stand, efter den er gået ud af erhvervsfiskeriet, og står meget
autentisk.
Motortimer: 5.500 timer. Topstykke slebet for 600 timer siden, toppakning,
3 udstødningsventiler og 3 dieseldyser skiftet . Vandpumpe skiftet.
Indeholder: Spulepumpe og
lænsepumpe. Selvhaler Hvide Sande (dybvandshaler).
Dækslys, lanterner, projektør. Motorvarme og varme i
læ ved landstrøm. 2 ankre.
El:
12 volt, 1 næsten nyt batteri,
landstik og ladeapparat.
Elektronik:
VHF Sailor. Color Fish Finder FF30.
Autopilot Robertson samt pilot på dæk v/
styrehus.
Radar Raytheon SL 70. GPS Geonav 6
Sunshine
Sælges for kr. 135.000 pga køb af anden båd.
Ligger i vandet indtil 22/11 2019.
Kontakt ejer:
Ejvind Jensen, tlf: 2327 9070 eller
mail: ejvind.jensen.8543@gmail.com

