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Der er lys forude

Medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Bestyrelse/udvalg/kontaktpersoner
Formand:
Hans Munk, Tømmerupvej 11, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 75 04 / 21 22 55 99
mail: hans@munk.mail.dk
Næstformand:
Knud Nielsen, Vandværksbakken 31, 4450 Jyderup,
tlf.: 59 27 79 99 / 20 46 17 60
mail: knud.lis@mail.dk
Kasserer:
Brian Rasmussen, Grethes Allé 11, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 51 43 10 / 29 86 35 76
mail: brianbi@mail.dk
Turleder:
Keld Jørgensen, Bymarken 15, 4490 Jerslev,
tlf.: 59 59 58 33 / 30 23 58 33
mail: keld-lene@hotmail.com
Sekretær:
Jørgen Topp-Jørgensen, Højen 9, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 51 73 61 / 26 71 73 61
mail: joergen.topp@mail.dk
Juniorleder:
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,
tlf. 59 50 22 74 / 40 53 22 74
mail: ilkjaer@email.dk
Bestyrelsesmedlem:
Leif Heiner, Nyrupvej 163 A, 4400 Kalundborg,
tlf. 59 51 64 50 / 24 21 64 50
mail: leif@heiner.dk
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Suppleanter:
Ejnar Wittrock, Mogens Banke 6, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 52 06
mail: jewittrock@ka-net.dk
Arne Eliassen, Pilebakken 18, 4400 Kalundborg,
tlf.: 59 50 85 20
mail: arne.eliassen@ka-net.dk
Foreningshus: Asnæsvej 14, 4400 Kalundborg.
Husudvalg:
Egon Hansen, tlf.: 59 50 72 05.
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08.
Aktivitetsudvalg:
Arne Eliassen, tlf.: 59 50 85 20.
Hans Munk, tlf.: 59 50 75 04.
Leif Heiner, tlf.: 59 51 64 50.
Michael Mortensen, tlf.: 59 50 00 93.
Ungdomsudvalg:
Poul Erik Ilkjær, tlf.: 59 50 22 74.

Jørgen Schimmel, tlf.: 20 98 56 16.
Joller:
Keld Jørgensen, tlf.: 59 59 58 33.
Havture:
Svend Aage Madsen, tlf.: 59 26 52 72 / 20 26 61 77.
Å og miljø:
Knud Nielsen, tlf.. 59 27 79 99.
Claus Hansen, tlf.: 59 50 86 28.
Anders Werth, tlf.: 61 71 43 20.
Redaktør og webmaster:
Leif Heiner, - mail: leif@heiner.dk
Hjemmeside: (www.kalundborgsportsfisk.dk)
Kalundborg Fiskens deadline: 15. februar – 15. maj –
15. august – 15. november.
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Formandens årsberetning til
generalforsamlingen
Der er igen gået et år, og vi har generalforsamling.
Vi i bestyrelsen vil gerne fortælle lidt om, hvordan vi synes
året er gået – og samme mulighed har alle medlemmer,
som møder op eller som har sendt kommentarer eller forslag, som kan blive behandlet på generalforsamlingen. Vi
har nu ikke fået tilsendt noget, men vi håber, at vi der er
mødt frem kan få en god og inspirerende debat om vores
forening her i aften.
Jeg vil starte med at sige noget om det lokale og praktiske
arbejde i vores forening.
Jeg vil derfor gerne på bestyrelsen og foreningens vegne
sige tak til alle de af vore medlemmer som trofast gør et
stort stykke frivilligt arbejde for vores forening.
Det gælder både i juniorarbejdet, det daglige praktiske
omkring huset.
”Bladbanden” med ”den gamle redacteur” i spidsen.
Også tak til de som arbejder for vores vandmiljø, både generelt og i særdeleshed i forbindelse med Halleby Å og udsætning af fisk.
Og endelig også en tak for det politiske arbejde, der gøres
i Det Grønne Råd og i Friluftsrådet. En ligeså stor tak til
bestyrelsesmedlemmerne.
I år sker der en ikke ubetydelig ændring i bestyrelsen, eftersom Christian Fangel har meddelt, at han ønsker
”forældre og familieorlov” fra arbejdet som kasserer. Det
har vi så bevilliget ham – vi er stolte over at sportsfiskere
ikke glemmer og tilsidesætter familien til fordel for deres
fritidsinteresser. Men vi kommer til at savne dig og din indsats, Christian. Vi håber dog, at du vil med ud og luftes en
gang imellem på vores ture og arrangementer.
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Endelig skal vi heller ikke glemme vores sponsorer, som
yder økonomisk hjælp til udgifterne på vores lokale blad
”Fisken”.
Som I vil kunne se i vores regnskab har vi en virkelig flot
økonomi omkring vores blad. Det var en rigtig god investering, da vi købte den store printer og selv begyndte at
trykke bladet. Næste år vil udgifterne dog være lidt større,
eftersom vi igen skal ud og købe printerpatroner.
Sidste år kunne vi indvie vores nye hjemmeside, som Leif
Heiner og Michael Hemmingsen havde sat op. Det var et
stort fremskridt. Og den er fortsat et stort aktiv for vores
forening.
Forleden fremgik det af tælleren, at den på nuværende
tidspunkt har haft over 5000 besøgende. Den bliver løbende opdateret, så alle har mulighed for at følge med i vores
aktiviteter.
Det er faktisk muligt at få alle oplysninger om vores forening gennem hjemmesiden, både det historiske tilbageblik og vores nuværende aktiviteter og arrangementer. Vores billedgalleri giver også et unikt indblik i vores arrangementer. Tak til Leif Heiner fordi du også tager dig af det.
Godt at vi har aktive pensionister i vores forening.
Det er derfor også stadig rigtig dejligt, at så mange af vore
medlemmer deltager i de ugentlige møder om tirsdagen.
Vores programmer hver anden tirsdag indeholder mange
forskellige indslag om vores fritidsinteresse.
Vi har et godt fællesskab og venskab. Det bevidnes af
fremmødet og de rigtig gode snakke og udvekslinger om
oplevelser omkring fiskeriet.
Desuden er det tegn på rigdom, at der også medlemmerne
imellem vises interesse og omsorg for medlemmernes personlige medgange og modgange.
Vi er en forening med stor aktivitet, som dækker flere områder indenfor sportsfiskeriet. Det afspejler sig i vores
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turprogram og i vores aktivitetskalender, hvor vi glæder os
rigtig meget over en god deltagelse. Turprogrammet er varierende og med én til to nyheder, hvert år.
I år skal vi igen til Sverige i september, når vi gentager
foreningsturen til den svenske elv Lagan.
Sidste år blev der igen fanget laks på op til 7 kg. Vi er
endnu ikke kommet hjem uden at fange laks.
Måske vil der også blive arrangeret en sen efterårs- eller
vintertur til Bornholm, hvor der i de sidste år er blevet
endnu bedre fangster af havørred.
Jeg synes, vi som medlemmer i Kalundborg Sportsfiskerforening får mulighed til at prøve mange facetter af sportsfiskeriet. Desværre må jeg igen i år efterlyse muligheder
for at fiske i mindre søer og moser efter gedder og aborrer. Skulle nogen af Jer have kendskab til private moser
og søer, hvor vi en eller to gange årligt kunne få lov til at
fiske, vil det være et stort aktiv for vores forening.
Jeg vil igen i år nævne Tissø, hvor vi i samarbejde med
Gørlev, Høng og Korsør har vi også adgang til en båd, og
der er på hjemmesiden oprettet et bookingsystem for benyttelse af den.
Vi har også købt en el-motor, som gør det endnu mere attraktivt, at komme ud på søen og fiske.
I øjeblikket behøver man, hverken båd eller motor. Vi har
her i januar haft to ture på Tissø, hvor der er blevet isfisket og fanget aborrer.
Vi har gennem nogle år haft årskort til 60 km fiskevand i
Skjern Å, Karup Å, Karstofte Å og Omme Å. Det har vi desværre ikke mere på grund af nogle lokale forhold i de jyske
foreninger. Så derfor må vi nu nøjes med at købe dagskort, hvis vi vil fiske i de jyske åer.
Vores foreningsbåd RYDS 435 er stadig til fri afbenyttelse.
Den kan ligesom Tissøbåden bookes over nettet på hjemmesiden. I øjeblikket er der store muligheder for at fange
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torsk inde i havnen, og der kan med held dørges havørreder omkring spidsen af Gisseløre og lidt ud i fjorden.
Både turudvalget og aktivitetsudvalget har fortsat et stort
ønske til vores medlemmer. Det er svært at finde på nye
initiativer. Hvis nogle af de tilstedeværende skulle have en
idé til en fisketur eller et arrangement i vores aktivitetskalender, vil det være rigtig dejligt.
Igen i 2009 afholdt vi ”Lystfiskeriets Dag” på Gisseløre.
Der var igen et pænt fremmøde af bedsteforældre og forældre, der mødte op med deres børnebørn og børn.
Vi fik en god pressedækning og flere nye medlemmer. Det
var arbejdet værd. Så vi forsøger os igen i år, samme
sted, og håber at mange af vore medlemmer igen vil være
behjælpelige med arrangementet.
Programmet er endnu ikke planlagt, men det vil ske i den
nærmeste fremtid, og vi vil invitere til møder, hvor vi kan
forberede arrangementet.
Desværre er vi ikke særlig gode til at holde på de nye
medlemmer, hverken når det gælder juniorer og seniorer.
Vi skrev ellers ud til de nye medlemmer, da vi startede
sommerens og efterårets aktiviteter. Der var da også nogle
med til familieturen på Røsnæs, men derefter har vi ikke
set noget til dem. Ærgerligt – jeg håber ikke vi har skræmt
dem væk. I hvert fald skal vi være opmærksomme på at
tage imod, når der kommer nye ansigter i vores forening,
og ikke kun snakke med os selv.
Vi havde håbet at ”Lystfiskeriets Dag” havde givet øget interesse for vores juniorarbejde. Men det er virkelig svært
at få børn og unge ud i naturen.
Vores juniorafdeling er lille, og Poul Erik vil gerne holde en
pause eller afløses på denne opgave. Men vi har svært ved
at finde nogen afløser. Det planlagte program forsøges dog
fastholdt. Det er derfor en mulighed at juniorerne fra nu af
deltager de tirsdags aftner, hvor vi har program, ligesom
de også kan tage med os på vore ture.
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Vi skal huske på at det er fremtiden for vores forening, og
juniorarbejdet er grundlag for mange gode sportsfiskere.
Vi har lavet én aftale med ”Lystfiskeren” i Holbæk. Den går
ud på, at vi købt 35 sportsfisker skjorter, hvor vores foreningslogo er vævet ind i den ene brystlomme og
”Lystfiskerens”
logo
på
den
anden
brystlomme.
”Lystfiskeren” har sponsoreret dette initiativ og derved
gjort det muligt, at vores medlemmer for et lille beløb kan
købe en smuk skjorte, som kan benyttes, både på fisketure, men også til andre festlige formål.
Vi har også besluttet os for at udskifte nøglerne til vores
foreningshus, værksted, bådehus og port. Det skyldes at
der er så mange nøgler i omløb, at vi ikke har noget overblik over det mere.
Alle medlemmer kan derfor købe en ny nøgle. Den vil koste 100,- som et depositum, man får tilbage, hvis man ønsker at aflevere den igen. De, som stadig har deres gamle
nøgle, der kostede 20 kr. vil få den nye nøgle for 80 kr.
Til sidst vil jeg udtrykke et stort ønske om, at vi fortsat
står sammen om vores lokale forening, med interessen for
sportsfiskeriet og et fortsat godt og inspirerende fællesskab og venskab.
Hans Munk (pastoren)

OBS - Nøgler - OBS
Bestyrelsen har i tidens løb udleveret mange nøgler til
medlemmerne, men aldrig modtaget en eneste retur, når
man ikke har brug for den mere.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at omkode låsene og anskaffe nye nøgler hertil.
For at motivere Jer til at aflevere nøglerne, når I ikke har
brug for den mere, sættes depositum til 100 kr.
Hvis du har den gl. nøgle, skal den derfor byttes til en ny.
Når du afleverer den gamle nøgle, skal du derfor kun betale 80 kr., da du jo skal ha 20 kr. retur for den gamle nøgle.
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Bådudvalget
Michael Hemmingsen har været inde og tryllerylle på bookingsiden for vore både.
Det fik som konsekvens, at det nu er muligt at booke elmotor, Tissøbåden og båden på traileren separat.
Skal du på Tissø og fiske, skal du huske at booke såvel
båden som elmotoren, hver for sig.
Det betyder også, at du har mulighed for at booke elmotoren til en tur i en egen jolle på en anden ferskvandslokalitet.
DGR
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Redaktørens Hjørne
Den Gamle Redacteur har taget et opsigtsvækkende initiativ……, læs venligst på side 17….

Fangstrapporter:
I juledagene var Jens (Skipper Skræk) med sin båd,
lige et smut ude i Houget. Han skriver:
”Det skete i de
dage”, da man
var godt mæt og
fik en lille smule
feber efter fisk.
- eller en god dag
på kontoret, for
at
bruge
ord,
som lige har været aktuelle.
Fisk var der, som det fremgår af billedet.
2 stk. undermålere, 1 stk. udsætter på 66 cm. 1 stk. på 60
cm udsætter samt følgende 2 stk. 0,8 kg 2 stk. 1,2 kg
samt en på 1,8 kg, så alt i alt en god dag.
Alle fisk var fyldt med børsteorm.
De blev taget på Juletræet modificeret med Jailhouse Marabou fire orange.
K+B Jens Risum Jensen (Skipper Skræk)
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Gammel Dansk turen, søndag den 10. januar.
Årets første fisketur, var Gl. Dansk turen søndag den 10.
januar. Vejret havde jo gennem længere tid artet sig således, at fiskeudsigten kun var for de virkelig ”hardcore”
sportsfiskere.
Kelds morgenbord tiltrak sig
fortjent
opmærksomhed
fra flere af foreningens varmluftslystfiskere,
så vi var i alt 14
mand høj
til
herligt selskab
blandt
andre
godtfolk.
DGR troede ikke sine egne ører, da flere i selskabet, helt
seriøst, begyndte at tale om hvor ”vi” skulle hen og fiske…!!!
7 mands mavefornemmelse fortalte dem, at de havde en
alvorlig mangel på is dér, så de besluttede sig for at ta’ ud
og fiske ved kursusejendommen…
Fra sædvanligvis pålidelig kilde fortælles det, at fiskene
stod i flere lag. (Red.: Det lyder nu mere som om vedkommende har haft kuldechock).
Det var da også kun Michael Mulbjerg, der kunne lokke en
fisk i størrelsen 12-15 cm til at hugge.
DGR
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Fællestur med isfiskeri på Tissø, søndag den 31. januar.
Det var den søndag at vi skulle ha’ været på en halvdags
fisketur til kysten.....,
- men i disse for vort land så jammerlige istider, hvor der
kræves solide kasteevner for at nå åbent vand fra kysten, blev det besluttet at konvertere halvdags-kyst-turen
til en heldags-isfiske-tur på Tissø.
Vi var 10 personer der trodsede polarkulden, den 20 cm
tykke is og gik ud på Tissø for at fiske den 31. januar.
Hvis ikke Brian var kommet med hele familien plus de rette forsyninger, så ved jeg ikke om vi havde overlevet.
Vi fik startet grillen i blæsten, det var ikke nemt, men det
lykkedes og der blev grillet pølser og bøffer til den store
guldmedalje.
Det var en speciel oplevelse at være med til.
Efter
indtagelsen af disse gastronomiske lækkerier
under
disse ekstreme forhold,
blev Michael
Mortensen
lidt
træt,
og…, ja, så
må jo man
lægge sig på
isen og fiske.
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Brian var også
god til fiskeriet,
man kan lige ane
2 små fisk på billedet. Da de kom
op frøs de ihjel
med det samme.
Man skal også
passe på de huller
til
fisken,
man kan selv falde i.
Det skete selvfølgelig også, så Brians datter lige pludselig
meddelte, at nu var det ligesom lidt koldt på det ene
ben…...
Vi syntes derfor, at nu var det nok, så alle pakkede og gik i
land .
Knud Nielsen (KasketKnud)

Premiere i Halleby Å, 16. januar 2010
Premieren var en iskold affære, suppleret med en blæst
der blev målt til en trekvart pelikan, så det var kun de
mest fanatiske, barskeste og hardcore sportsfiskere, der
troede på det og begav sig ud af de varme huller for at se
om det var muligt at fravriste åen en fisk eller to.
Jeg tror ikke at der var mere end en halv snes mand, der
var ude med snøren.
Der blev da også fanget et par undermålere og en enkelt
burhøne.
Undertegnede ventede til feberen havde lagt sig lidt og tog
til åen mandag efter premieren, hvor vejret som vanligt
var bidende koldt, dog tilsat lidt vindstille og solskin.
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Det lykkedes da
også at fravriste
åen en fin fisk som
det ses på billedet,
46 cm målte den.
Den smagte forøvrigt pragtfuldt, røget med stuvet spinat og brunede
kartofler som tilbehør.
Onsdag blev åen igen besøgt, denne gang med "Grovsmeden", men uden held. Til gengæld kunne vi glæde os
over det dejlige vejr. Vi blev meget ”nedgloet” af skarverne, som ikke kunne komme til at fiske for os. Dejligt at vi
kunne holde dem fra fadet.
Søndag var "Bonden" og jeg igen ude at prøve lykken i det
fine vintervejr. Det blev til en meget fin lysebrun lidt slank
hanfisk på ca. 60 cm som hurtigt blev sat tilbage i åen.
Efter en snak med flere andre sportsfiskere, er der ikke
blevet fanget noget videre ved premieren. Fiskene står og
trykker sig i det kolde vand, men de skal nok gå til den,
når der kommer lidt varme.
Det er bare med at få købt et kort til åen, så man er klar
når fiskene er klar. I øvrigt går pengene jo også til et godt
formål.
Fluen som fiskene er taget på er blevet døbt "Tugthus fluen". Bindemønster kan I se på de efterfølgende sider.
Det var lige lidt om den spæde start på sæsonen i 2010.
Vi ses der ude.
Knæk og Bræk
Jens Risum (Skipper Skræk)
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Tugthusfluen
Til alle brave sportsfiskere, som lider af fiskelængsel i denne for vandet så hårde tid, vil jeg lige give Jer mit bidrag
til en hyggelig fluebinderaften hjemme på kontoret.
Det er en flue jeg engang fik af ”Pindeflækkeren”, da han
på en fisketur havde givet mig ”tæv” med: 6-1.
Sidenhen har ”Tugthusfluen” vist sit værd.
Fluen kan bindes i en Buldoflåds og en Fluestangs version,
der begge virker godt.
Fisken som er vist på side 15, er taget på denne flue.
Buldoflåds versionen skal belastes og fiskes med et intermediate flåd, som skal spinnes hurtigt ind, så flåddet hopper i overfladen og laver en masse støj.
Det er René som har lært mig hvordan den skal fiskes,
(ja, ja, man kan jo altid lære noget…!!)
Ørrederne kommer på fuld knald bagefter, sommetider tager de også Buldoflåddet…..!!! Det ser fantastisk spændende ud. Prøv at stoppe indspinningen 5 sekunder, så
sidder den der.
Materialer:
1. Bindetråd: Orange/rød.
2. Underkrop: Alm.rødt uldgarn.
3. Hale: Jailhouse Fire orange/black marabou.
4. Overkrop: Ambulancefarvet Mylarrør i medium (samme
som til Flammen).
5. Vinge: Jailhouse marabou.
6. Kroge: Til Fluestangs-versionen: Streamerkrog str. 4,
som kan belastes med lidt tungstenstråd.
Buldo-versionen str.4 el. 6 i en dobbeltkrog, som gør
den lidt tungere og små kuglekæde øjne.
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Bindeanvisning:
1. Sæt krogen i stikket og voks den for bedre holdbarhed
fastgør bindetråden og bind eventuelt belastning på.
2. Bind marabou-halen fast på krogskaftet lige over krogspidsen, halen skal være ca. 1,5 cm lang.
3. Fastgør rødt uldgarn samme sted som halen er fastgjort. Tørn det frem til ca. 3 mm fra krogøjet og tilbage til
der, hvor det er fæstnet.
4. Klip et stykke mylarrør af, ca. dobbelt så langt som krogen. Træk indmaden ud, flos ca. 1,5 cm op. Derefter skubbes mylarrøret ind over kroppen med det røde uldgarn og
med den optrævlede ende først. Det skal så langt tilbage
så trævlerne går lidt ud over halen. Bind det ind.
Nu tørnes bindetråden frem mod krogøjet som rib. Stop
ved enden af uldgarnet og bind ind.
5. Flos mylarrøret op, som går ud over krogøjet, og bøj det
tilbage så der bliver en krave rundt om forenden af fluen.
Bind det ind. Husk at der skal være ca. 2 til 3 mm til krogøjet, da der skal være plads til hovedet.
6.Til vinge tager i nu et bundt Marabou, der klippes til, så
det er så langt at det når hen til krognakken. Det fastgøres
hvor i har bundet Mylarrørskraven bag krogøjet.
Afslut med et pænt
hoved af den orange/røde Bindetråd.
For Buldo-versionen
er der plads til kuglekædeøjne, hvis i er
stoppet de 2 til 3
mm før øjet.
Jens Risum (Skipper
Skræk)

16

Kvartalets billede
Der er tilsyneladende ikke den store interesse for vor fotokonkurrence blandt medlemmerne. DGR har derfor besluttet, at konkurrencen erstattes af en ”gulerod”.
Det er nemlig sådan, at det har været lidt problematisk at
skaffe artikler til de sidste numre af Fisken.
Derfor vil artikler, små som store, om Jeres sportsfiskerrelaterede oplevelser, blive belønnet med en flaske vin… pr. artikel...!!!
Alternative formuleringer, stave– og kommafejl, må under
ingen omstændigheder dæmpe Jeres fortællelyst. Den
slags skal jeg nok tage under kærlig behandling.
Det er Den Gamle Redacteurs lønlige håb, at der blandt
medlemmerne vil brede sig en smitsom skrivekløe, med
dette tiltag.
Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage denne anerkendelse.
Husk blot Fiskens deadlines:
15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november.
- Husk venligst på, at det er de (Jer) aktive medlemmer,
der skaber foreningen….., og Fisken.
DGR
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- altid gode kort på hånden
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Breaking news…!!!
Praktisk fiske skjorte med logo:
Nu har du mulighed for at gøre et godt køb. Sammen med
Thomas Bastlund (”Lystfiskeren” i Holbæk) – er det blevet
muligt for os at tilbyde vore medlemmer en helt ustyrlig
lækker og flot skjorte.
Det er en Colombia Titanium skjorte med UV beskyttelse
faktor 50. Det betyder at solen ikke brænder igennem på
dine solrige fiskedage.
På skjorten er der broderet både foreningens logo og Lystfiskerens logo. Thomas har sponsoreret halvdelen af skjorten, hvilket gør det muligt for os at sælge den til vore
medlemmer for kun 220 kr.
Den er bestilt i M, L, XL, og XXL. Den kan købes i vores
hus ved vore tirsdagsaftner.
Men skynd dig, vi har kun bestilt 35 stk.
Hans Munk

Lystfiskeriets Dag
De sidste 2 år, har vi været med til at afholde Lystfiskeriets Dag…., endda med stor succes.
Vi er med igen i år, og afholder første møde, mandag den
15. marts kl. 19.00.
Vi har brug for alle medlemmer, der vil være med til at sikre succes’en igen i år.
Meld dig derfor under fanerne, og mød op til mødet i foreningshuset den 15. marts. Jo flere vi er, jo mindre er byrden for den enkelte.
DGR
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Pointstillingen
Seniorer:
Frank Madsen…...…………………………………………………..
Michael Mortensen…...…………………………………………..
Michael Mulbjerg…………………………………………………….
Keld H. Jørgensen………………………………………………….
Ejner Wittrock…..……………………………………………………
Hans Munk…………...……………………………………………...
Kurt Jensen…..…………………………………….…………………
Henrik Andersen….………………………………………………..
Jørgen Schimmel…………………………………………………..

135,0
112,5
62,1
61,5
61,3
47,4
45,1
22,5
15,6

Juniorer:
René Davidsen…...………………………………………………..

222,0

Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.
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Mødereferater
Bestyrelsesmøde den 18. januar 2010.
Deltagere: Hans, Poul, Ejnar, Leif, Keld, Brian.
Afbud: Knud, Christian, Jørgen.
Referat fra sidste møde. Godkendt.
Vi tager imod tilbud fra Bent, om at han kan lægge låsene
om.
Vi tager et depositum på 100 kr. for en nøgle.
”Fisken”. Der er købt laserpatroner og papir for 7.900 kr.
Men der må godt komme nogle flere artikler til fisken, ellers kan næste nr. godt blive lidt tyndt.
Juniorarbejde. Det går meget stille for tiden, der mangler
juniorer. Sæsonstart den 24. marts med en introaften.
Landsdelmøde 2009. Det venter vi med til Knud kan deltage.
Aktivitetskalenderen. Vi venter på Knud.
Bordet rundt. Vi har fået en henvendelse om man kan låne
elmotoren til brug i andre søer. Besluttet at det må man
godt.
Man skal blot booke båden på Tissø, så kan alle se, at elmotoren er i brug.
Næste møde den 8. februar kl. 19.00.
Ref.: Brian Rasmussen (Bri-anden)

Referat fra ordinær generalforsamling, tirsdag den 2.
februar 2010.
På trods af snestorm tidligere på dagen var en trofast skare på 17 medlemmer mødt op til foreningens generalforsamling.
Michael Hemmingsen ledte med venlig og fast hånd deltagerne gennem mødet, og Jens Risum og Peter Høpfner var
stemmetællere, dog uden at komme i aktion.
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Beretningen blev oplæst og fremlagt af formanden, og den
kan læses i sin fulde længde andet steds i bladet. Der var
en god og interesseret debat om flere emner og den blev
taget til efterretning.
På grund af snevejr nåede juniorlederen, Poul Erik Ilkjær
ikke frem til mødet. Juniorarbejdet har svære kår i øjeblikket. Det er svært at vække de unges interesse for fiskeriet,
og få dem lokket ud i naturen, i vind og vejr.
Flere i forsamlingen gav udtryk for, at det bestemt heller
ikke fremmer deres lyst, at det efterhånden er svært at
fange fisk, fordi der ikke er så mange af dem.
Det planlagte program forsøges dog gennemført, og alle
var enige om at juniorerne er velkomne på vores programlagte tirsdags aftner, ligesom seniorerne gerne tager dem
med ud at fiske på vores foreningsture.
Anders Werth fremlagde beretning fra Å & Miljøudvalget.
Der sker flere positive ting omkring Halleby Å og flere af
de små sideløb til åen.
I Tranemose Å er det således udlagt 12 m3 grus og sten,
og der er allerede observeret 8 nye gydebanker.
Ved Bromølle, i Vandfaldsmøllebæk er der lavet nye sving,
udlagt sten og plantet 300 rødel, eg og andre træsorter.
Andre steder i systemet arbejdes der med at åbne rørlagte
dele af åen og flere spærringer vil blive fjernet.
Ved efterårets elfiskeri blev der fanget 18 store flotte havørreder (70-85 cm). Det gav 18 liter rogn, hvilket igen tegner godt for de kommende udsætninger af yngel i åen.
Peter Høpfner gav udtryk for bekymring omkring for mange skarv ved åen, der spiser mange af de fisk, vi sætter
ud. Det er dog ikke noget vi kan gøre noget ved.
Peter Høfner gjorde også opmærksom på behovet for at få
slået for rør langs med åen. Anders Werth oplyste, at vi
har en buskrydder, der er til disposition, og at der gerne
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må laves huller på 3-4 meter langs åen. Dog skal vi lige
orientere lodsejerne om det først.
Anders Werth gjorde opmærksom på at alle er meget velkomne i at deltage i arbejdet omkring åen, og at der meget gerne kunne arrangeres en eller flere arbejdsweekender til formålet.
Knud Nielsen gjorde opmærksom på, at det er vigtigt vi
informerer kommunen om vores ønsker og behov, så de
kan forholde sig til det.
Keld Jørgensen fortalte om brugen af foreningens båd. Den
har været i brug ca. 20 gange i 2009. Han opfordrede
medlemmerne til at bruge den, og gjorde også opmærksom på at den rent faktisk giver flere muligheder for at
fange forskellige fiskearter.
I debatten omkring vores aktiviteter i foreningen blev der
udtrykt ønsker om flere småkurser i fluefiskeri. Der blev
også givet udtryk for ønske om en tur til Samsø, samt én
tur til Bornholm sidst på året.
Regnskabet blev fremlagt af Christian Fangel. Foreningen
har et lille men pænt overskud på trods af en medlems tilbagegang på 6. Vi er nu 153 medlemmer.
I 2010 skal vi regne med at bruge en del penge på vedligeholdelse af vores hus.
Samtalerne med STATOIL giver os en tryghed i forhold til
fortsat at kunne bruge området. De har ingen planer for
selv at skulle bruge det.
Under valgene skete der den forandring, at Christian Fangel ikke modtog genvalg. I stedet blev Jørgen ToppJørgensen valgt ind i bestyrelsen. Arne Eliassen blev valgt
til ny suppleant. Christian Fangel blev valgt til foreningens
nye revisor.
På alle øvrige poster var der tale om genvalg.
Ref.: Hans Munk (pastoren)
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Tur– og aktivitetskalender
Tirsdag den 2. marts, kl. ca. 19.30.
Kim Rasmussen fra Salmon Fly. Vi får besøg af én af
landets dygtigste fluebindere. Kim vil vise os nyt materiale
i fluebinding, nye fluer og mønstre specielt til kyst og å.
Tag selv dit fluestik med og vær med til at binde.
Søndag den 14. marts.
Korsør Lystskov. Fælles kysttur. Vi mødes i foreningshuset kl. 9.00. Indvejning på fiskestedet kl. 16.00. (sen. 30
kr./jun. 20 kr.). Turleder: Brian (Bri-anden).
(sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Mandag den 15. marts.
Planlægningsmøde for Lystfiskeriets Dag. Alle aktive
i foreningen opfordres til at møde op og deltage i planlægningen af denne festfiskedag.
Tirsdag den 16. marts.
Fiskeri på Tissø. Vi har inviteret Ole Ganderup fra Høng
Sportsfiskerforening til at fortælle os lidt om fiskeriet påTissø. Høng-folkene fisker meget på Tissø, og vi deler
blandt andet en båd med dem, men vi bruger den meget
lidt. Nu får vi mulighed for at få nogle fif og idéer, som kan
være med til at give os motivation til at fange gedder,
aborrer eller andre fredfisk på Tissø.
Søndag den 28. marts.
Kalundborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence.
Nyt tiltag i foreningen. Vi arrangerer en kystkonkurrence
efter havørred, kun for foreningens medlemmer.
Der er kun 2 præmier. 1. præmien er et gavekort til
”Lystfiskeren” i Holbæk på 2.000 kr. og 2. præmien er et
gavekort på 500 kr. til samme butik. Præmierne er delvist
sponsoreret af ”Lystfiskeren”.
Der må fiskes fra kl. 6.00 til kl. 17.00, hvor der er indvejning ved foreningshuset.
Turleder: Keld (Rimtekongen). Bemærk øget deltagerbeta-
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ling. (sen. 60 kr.-/jun. 30 kr.). Billet købes hos bestyrelsen inden deltagelse.
Tirsdag den 30. marts.
Å-fiskeri med Klaus Balleby. Vi får besøg af Klaus fra
sportsfiskerforbundet. Klaus vil fortælle os om å-fiskeri:
hvordan ”læser” vi en å – hvor står fiskene – hvordan skal
vi bevæge os ved åen – hvad skal vi fiske med: flue, spinner, blink, wobler eller orm. Klaus er selv en meget dygtig
å-fisker. Hans hjemmebane er Vejle Å.
Tirsdag den 13. april.
Besøg af Lystfiskeren. Så skal vi have besøg af Thomas
fra Lystfiskeren i Holbæk. Forårets nyheder præsenteres
og gode tilbud vises, der må røres, prøves og hvem ved,
måske kommer der noget med hjem. Glæd jer til en inspirerende og hyggelig aften.
Søndag den 25. april.
Hornfisketur. Fælles kysttur. De store hornfisk er de første ved vore kyster. Vi prøver at nappe et par stykker. Det
er familievenligt fiskeri, så tag bare hele den pukkelryggede med, også bæs’far og bæs’mor…!!
Vi mødes i foreningshuset kl. 8.00. Indvejning på fiskestedet kl. 17.00. Knud (KasketKnud) er turleder. (sen. 30
kr./jun. 20 kr.).
Tirsdag den 27. april.
Forberedelse til ”Lystfiskeriets Dag”. Kom og vær
med til at forberede de sidste ting omkring ”Lystfiskeriets
Dag”. Vi har brug for mange hjælpere til de mange praktiske ting, men også til at snakke med de forhåbentlig mange gæster. Igen i år bliver der forskellige aktiviteter for både gæster og medlemmer.
Søndag den 2. maj.
Knud har igen charmeret sig ind på ejeren af Kattrup
gods, der også ejer skovstykket, som Halleby Å løber igennem. Så denne ene årlige dag, gennemfisker vi den smuk-
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ke strækning. Afgang kl. 08.30, og indvejning ved fiskestedet kl. 17.00.
Pris m. årskort: sen. 30 kr./jun. 15 kr.
Pris u. årskort: sen. 50 kr./jun. 15 kr.
Fredag den 7. til søndag den 9. maj.
Besøg af Orla Bertram og Per Jørgensen. Vi får fornemt besøg – to kendte og berømte laksefiskere fra de
norske elve gæster os. De viser film, underviser i fluefiskeri med én- og tohåndsstang og fortæller os om fiskeriet i
de norske elve.
Det endelige program for weekenden, planlægges i detaljer
blandt interesserede på generalforsamlingen.
Tirsdag den 11. maj.
Kystfiskeri på Stevns – en ”know how”-aften:
Vi får besøg af Thomas Brandt, instruktør fra sportsfiskerforbundet. Thomas fisker meget omkring Stevns og vil derfor fortælle os om gode spots - hvornår på året - hvornår
på døgnet og hvad der skal fiskes med. Kysten omkring
Stevns er kendt for de store svenske havørreder der trækker langs den østlige sjællandske kyst.
Søndag den 16. maj.
Lystfiskeriets Dag 2010. Vi gentager succesen. Programmet er på vej, men her i skrivende stund, har vi brug
for medlemmer, som vil være med til at tilrettelægge arrangementet. I 2009 var der mange som besøgte arrangementet på Gisseløre og flere af dem er senere blevet medlemmer af vores forening. Vi håber, at I allerede nu vil reservere denne dag til arrangementet.
Tirsdag den 8. juni.
Turen på fjorden. Forårets sidste arrangement bliver en
fisketur på fjorden. Sammen med foreningens egen båd
lægger foreningens medlemmer også både til en aften,
hvor vi fisker efter fladfisk, hornfisk og havørred. For at
være sikre på at der er plads til alle og børsteorm nok, er
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der tilmelding til dette arrangement. Ring eller send en
mail til Hans (Pastoren) senest den 1. juni.

Juniorafdelingen
Onsdag den 24. marts 2010. Vi mødes kl. 19 og gennemgår forårsprogrammet. En aften hvor forældre er meget velkommen til at komme og stille spørgsmål. Denne
aften er der også gennemgang af vores fiskegrej og mulighed for at lære kasteteknik, så husk stang og hjul.
Du kan også bestille fisketegn til Halleby Å .
Søndag den 10. april. Fisketur til Halleby Å. Vi mødes
ved foreningshuset kl. 10, og kører samlet til åen. For at
deltage, skal man have fisketegn til åen.
Søndag den 25. april. Vi tager på fisketur til Havnemarken på Asnæs. Afgang fra foreningshuset kl. 10.
Søndag den 9. maj. Geddetur til søerne (Tissø eller Lyshøj). Vi mødes kl. 10 ved foreningshuset.
Søndag den 16. maj. Lystfiskeriets dag. Reservér allerede nu denne søndag. Det bliver en ren festfiskedag….!!!
Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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J H Fugeservice
Jens Henneberg
Hejrevej 57
4532 Gislinge

mobil: 51 84 22 80
tlf: 59 46 35 92
e-mail: jens.henneberg@c.dk
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