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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 / 30 69 07 78 
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.: 88 82 28 61 / 28 59 73 61 
mail: joergen.topp@gmail.dk  
 
Juniorleder: 
Poul-Erik Ilkjær, Mellemvangsvej 83, 4400 Kalundborg,  
tlf.: 59 50 22 74 / 40 53 22 74 
mail: ilkjaer@email.dk 
 
Bestyrelsesmedlem: 
Michael Mortensen, Frankerupvej 13, 4400   Kalundborg, 
tlf.: 59 50 00 93 / 24 25 98 27 
mail: hm@mortensen.tdcadsl.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@live.dk 
 

Foreningshus:  Lynglodden 4, 4400  Kalundborg. 
 

Husudvalg:  
Egon Hansen, tlf.: 59 50 72 05.  
Leif Thomassen, tlf.: 59 51 49 08. 
 

Aktivitets- og turudvalg: 
Hans Munk, (formand), tlf.: 59 50 75 04.  
Keld Jørgensen, (turleder), tlf.: 59 59 58 33. 
Arne Eliassen, tlf.: 59 50 85 20. 
Leif Heiner, tlf.: 59 51 64 50. 
Michael Mortensen, tlf.: 59 50 00 93. 
Brian Rasmussen, tlf.:  59 51 43 10. 
 

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) 
 

”Fiskens” deadline:  15. febr. – 15. maj – 15. august – 15. nov. 
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Formandens årsberetning til  
generalforsamlingen 2012 

Det har igen været et godt år for Kalundborg Sportsfiskerforening! 
 
Det er min opfattelse og klare overbevisning at vi har et stabilt og 
godt kammeratskab. De seneste års store indsats omkring at udvikle 
et åbent, imødekommende og inkluderende fælleskab bærer nu 
frugt.  
 
Derfor er jeg også rigtig glad for det meget positive og tilkendegi-
vende læserbrev, der var i Nordvest Nyt i januar 2012.  
Det er dejligt, at opleve, at de nye medlemmer føler sig taget godt 
imod og derfor også føler sig hjemme i vores forening.  
Det er også dejligt at opleve den iver og glæde ved sportsfiskeriet, 
der kommer til udtryk, både ved deltagelsen i vores fisketure og ar-
rangementer, samt ved medlemmernes private fællesture.  
 
I særdeleshed er jeg meget glad for de aftner, hvor vi har mødtes og 
talt sammen om havfiskeri, kystfiskeri og å fiskeriets teknikker og 
mysterier.  
Det har været rigtig godt at opleve, hvordan vi har kunnet berige 
hinanden med erfaringer og idéer til fiskeriet. Jeg ser med sindsro 
fremad på det nye år, fordi jeg er overbevist om, at vi nu har et 
sundt og godt miljø i vores forening, og det skal vi sammen værne 
om. 
 
Kalundborg Sportsfiskerforening har gennem hele sidste år jævnligt 
været omtalt i Nordvest Nyt, Kalundborg Nyt og Ugeavisen. Det har 
været med til at der lokalt er blevet sat fokus på vores forening – på 
en god måde. 
 
Vi er meget velkomne, når vi kontakter journalisterne, og det er rig-
tig godt, når vi så også bliver kontaktet af dem, fordi de vil følge 
med i vores forenings situation. 
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I 2011 var vi på flere ture. Først var en gruppe på 2-hånds fluekaste-
kursus med Orla Bertram-Nielsen ved Skjern å, dernæst turen til 
Lagan som igen var en succes, også med hensyn til fangsten af fisk.  
 
Sidst på året tog vi igen til Bornholm, også denne tur med stor suc-
ces, for dem der gennemførte turen. Tre medlemmer fangede mere 
en 30 havørreder på 3 dage, de fleste var dog under målet. Turene er 
omtalt i vores blad og billederne ligger på vores hjemmeside. Besty-
relsen fik ikke den årlige tur, eftersom der bestyrelsesmæssigt har 
været meget travlt. 
 
De mere hjemlige ture har ligesom året før været godt besøgt. Fami-
lieturen ser ud til at være blevet et godt socialt arrangement, hvor 
flere familiemedlemmer kommer og er med til både fiskeri og fæl-
lesskabet på stranden. De øvrige ture gennemføres med god tilslut-
ning, og nu får alle deltagere point, så det ikke kun er dem, der fan-
ger fiskene. Der findes rigtig fine billeder fra vores ture og arrange-
menter på vores hjemmeside. 
 
Vi deltog igen i Lystfiskeriets Dag og denne gang var vejret ikke 
noget problem. Fremmødet var på niveau med de øvrige år, og vi fik 
en god omtale af arrangementet.  
 
Mange medlemmer deltog med praktisk hjælp, og ikke at forglem-
me, den imødekommende snak med de besøgende. Beliggenheden 
på Gisseløre er god og central, men vi skal nok tænke på lidt forny-
else i arrangementet.  Dog har vi besluttet, at vi holder et års pause, 
så vi ikke deltager i ”Lystfiskeriets Dag” i 2012.  
 
Vi må koncentrere vore kræfter om at få bygget vores nye klubhus.. 
Vi havde planlagt at deltage i to andre arrangementer - Kalundborg 
kulturweekend 27.-28. august på Amfi Vestsjælland i Bregninge og 
”Naturens Dag” den 11. september – men Statoils opsigelse af vores 
lejemål gjorde, at vi havde nok at se til.  
 
Derfor har vi heller ikke gennemført nogle af de nye idéer vi talte 
om sidste år: familieture, ”put and take”, mosefiskeri, havnemede, 
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Kalundborg Fiskemesterskab i havfiskeri for Novo, Statoil, As-
næsværket, Gørlev, Korsør og Kalundborg Sportsfiskerforeninger.  
Keld og Brian og udvalget vil forhåbentligt kunne genoptage opga-
ven, når huset er opført. I det hele taget vil vores aktivitet i 2012 væ-
re meget præget af byggeriet og mindre med ture og nye idéer. 
 
Det samme gælder for vores dialog om fremtiden: ”Hvor skal vi hen 
du!/2015 og vores tanker om et nyt logo. Vi tager det op igen efter 
byggeriet. 
 
Vores juniorarbejde ligger fortsat meget stille. Lars Hansen gjorde 
en stor indsats i sommer/efterårer i samarbejde med Herredsåsens 
Fritidsklub.  
Hver tirsdag eftermiddag deltog omkring 20 børn og unge i under-
visning og fiskeri omkring havnen og på Gisseløre. Vi håber at dette 
samarbejde kan genoptages og måske udvides til andre skoler og 
fritidsklubber i kommunen.  
Vi ved godt det er svært. Det vil fortsat være sådan at juniorer, der 
ønsker at komme ud at fiske kan deltage i senior arrangementerne. 
 
Vores blad ”Fisken” fungerer upåklageligt godt. Leif er en god og 
samvittighedsfuld redaktør, og han gør et kæmpe arbejde, både med 
bladet og vores hjemmeside. Han bliver godt hjulpet af ”blad-
banden” og Michael Hemmingsen. 
 
Et helt nyt projekt er under opsejling, som et samarbejde mellem 
Kalundborg Sportsfiskerforening, Høng, Gørlev, Korsør, Slagelse, 
Tuse og Tølløse sportsfiskerforeninger. 
Det handler om muligheden for at gøre fiskeriet på Tissø til rekrea-
tivt fiskeri.  
Knud Nielsen er vores tovholder i dette projekt, som er rigtig spæn-
dende, og som vil udvikle vores interesse og mulighed for et godt 
aborre og geddefiskeri. 
 
Vores store opgave er – som det er bekendt for alle – at vi skal have 
genetableret og ombygget vores klubhus på vores nye adresse på 
Lynglodden 4.  
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Vi blev opsagt fra vores lejemål pr. 1. oktober 2011, og har siden 
kunnet nyde af Kalundborg Roklubs gæstfrihed, hvilket vi er meget 
taknemlige for. 
  
Vi befinder os godt i vores midlertidige ”landflygtighed”, men nu 
har vi fået byggetilladelse og skal nu i gang med den praktiske del 
af det store projekt.  
 
Det har været et stort arbejde, at nå hertil og det har taget mange 
arbejdstimer i byggegruppen, sponsorgruppen, møde med kommu-
nen, telefonmøder og rigtig mange mails.  
Bent Larsen har sammen med Poul Erik Larsen fra tømrerfirmaet 
Hougs eftf., stået for udarbejdelsen af tegningerne, udarbejdelse af 
materialeliste og indhentning af tilbud fra flere byggemarkeder. 
 
Det er også Bent Larsen, der kommer til at være vores byggeleder 
med hensyn tilrettelæggelsen og udførelsen af byggeriet.  
 
I sponsorgruppen har Leif Vind, Arne Eliassen og Hans Munk udar-
bejdet ansøgninger til Lokale og Anlægsfonden, Udvikling Nord-
vestsjælland, Bent Jørgensens Fond, Gyproc og Kalundborg Kom-
mune.  
Foreløbig har vi fået tilsagn om 100.000,- kr. fra Lokale og Anlægs-
fonden, og vi er fortrøstningsfulde i forhold til de ansøgninger, vi 
endnu ikke har hørt fra. Sidste tirsdag modtog vi 1000,- kr. et af vo-
res trofaste medlemmer – foreningens Grand Old Man – Egon An-
dersen – stor tak for det. 
 
Vi vil udarbejde en form for byggekalender, hvor forhåbentlig man-
ge medlemmer vil afse tid til at hjælpe til med byggeriet.  
Alle kan være med, og det er ikke noget krav at være håndværker 
eller en dygtig ”gør det selv” mand/kvinde.  
Der skal hentes og holdes mange steder, der skal laves kaffe, hentes 
øl og vand, forberedes frokost o. lign.  
 
Allerede i denne uge skal grunden ryddes for træer og buske – Keld 
Jørgensen, Brian Rasmussen og Leif Jensen vil være tovholdere.  
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15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november. 

Redaktørens Hjørne 

DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materia-
le, der måtte tilgå hans mailbox: leif@heiner.dk.   
 
Husk at hver artikel udløser en flaske vin. 
 
Alternative formuleringer, stave- og kommafejl, må under ingen 
omstændigheder dæmpe Jeres fortællelyst. Den slags skal jeg nok 
tage under kærlig behandling. 
 

Husk Fiskens deadlines: 

Så giv en hånd, meget skal køres væk til genbrugspladsen.  
Vi ser frem til et godt byggeri, hvor vi i fællesskab nyder hvordan 
vores fremtidige klubhus tager form og forhåbentlig står klar som 
udgangspunkt for efterårets foreningsaktiviteter. 
 
Til sidst vil jeg sige alle tak for et godt kammeratskab – tak for jeres 
trofasthed og den frivillige indsats I yder, for at drive denne for-
ening. Særlig tak til bestyrelsen og diverse udvalg for et godt samar-
bejde. 
                                                                                          Hans Munk. 



9  

 

 

Pulterkammeret 
Køb, sælg, byt - eller efterlys grej og andre sager eller fiskekamme-
rater. 
 
KØBES: 
Gammelt fiskegrej købes, multihjul fra Abu Record ambassadeur 
hjul – blink, woblere m.m. Gamle fisketing med navn på. 
Ring til Svend Åge: 59 26 52 72 / 20 26 61 77, eller mail: 
                                  

vibe@madsen.mail.dk 
 

Seriøse sportsfiskere i bundter på max. 5, er velkomne til at rin-
ge for en rundvisning i mit nybyggede museum. 
 

 
 
 
Evangeline,  
bundet af  
Kim Rasmussen 
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Kalundborg Sportsfiskerforening har igennem det sidste halve 
årstid, været i den lykkelige situation, at adskillige sportsfiskere har 
meldt sig ind i foreningen og aktivt deltager i foreningslivet.  
 

Én af disse nye medlemmer har tilskikket redacteuren nedenstående 
essay…: 
 
At være ny….. 
Jeg har boet i Kalundborg i mange år, og har af og til tilbragt stun-

der med at fiske fra 
kysten og viste godt 
at der var noget der 
hed Kalundborg 
Spor t s f i s ke r fo r -
ening. 
 
- men jeg var rigtig 
lang tid om at mel-
de mig ind i Sports-       
fiskerforeningen, da   
jeg troede at det 
bare var nogle gam-
le sammenspiste 
nørder der var dér. 
 

Da jeg endelig fik taget mig sammen til at køre ud og se hvad det 
var for nogle ”fisk”, blev jeg meget positiv overrasket. 
 
Da jeg mødte op til en medlemsaften i foreningshuset, blev der taget 
godt imod mig, ”der var jo folk i alle aldre”, og det viste sig, at jeg 
ikke bare skulle sidde i et hjørne, og kigge på de gamle garvede, der 
sad og fortalte ”fuldstændig sandfærdige” lystfisker-historier….., 
nææh, jeg blev skam hevet med ind i fællesskabet med det samme, 
og i tilgift viste det sig, at jeg ikke var den eneste nye den aften. 
 
Få dage efter skulle jeg så med på min første tur med foreningen, og 
dét viste sig at blive alle tiders gode tur…, gutterne var meget villi-

Silhuet af Keld Andersen under, nåeh ja, hidsig og hidsig, jagt 
efter hornfisk på Nyby havn, juni 2011.  



11  

 

Dykker- & fiskeudstyr  
Surfdragter, luftgeværer. 

ge til at give gode råd, f.eks. om hvad der var bedst til at fange fi-
skene med…, og hvordan. 
 

Da jeg begyndte i Sportsfiskerforeningen, havde jeg ikke den helt 
store erfaring med hvilket grej der skulle bruges til at fange de for-
skellige fiskearter, og hvordan det skulle håndteres…., og det har 
jeg stadig ikke, men jeg er kommet et stort skridt videre, da gutterne 
er meget ivrige for at give gode råd og hjælp. 
 

Så jeg kan dermed kun opfordre andre til at komme ud af busken, og 
være med i det glimrende fællesskab der hersker i foreningen….., vi 
har det bare skideskægt…!!! 
 

Ovenstående betyder også at jeg tit løber på andre fra foreningen, 
når jeg er ude på egen hånd for at fiske… 
 

- og det er super hyggeligt…..  
 

                                                                                     Knæk og Bræk 
 

                                                                                   Keld Andreasen. 
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 
 

tirsdag den 6. marts 2012, kl. 19.00 
i roklubbens lokaler. 

 
Der indkaldes hermed til ekstra ordinær generalforsamling, hvor vi 
skal godkende gennemførelsen af ændringsforslag til Kalundborg 
Sportsfiskerforenings vedtægter § 5. 
 
Praksis er, og har i flere år været, at der er 2 suppleanter til bestyrel-
sen 
 
Bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingens godkendelse, 
at vedtægterne bringes i overensstemmelse med praksis. 
 
Ordlyden ændres således: 
 
”1 suppleant” udgår og erstattes af ”2 suppleanter”. 
 
§ 5  lyder derefter: 
 
På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 7 medlemmer, 2 
suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. På hver generalforsamling 
afgår skiftevis hvert andet år 3 og 4 medlemmer af bestyrelsen og 1 revisor. 
Suppleanter vælges for et år. Indtræder en suppleant i bestyrelsen sidder 
suppleanten perioden ud for den afløste. 
Generalforsamlingen vælger formanden, derudover konstituerer bestyrelsen 
sig selv. Beslutninger inden for bestyrelsen træffes ved simpelt flertal. 
Over det på bestyrelsesmøderne passerede, føres en protokol, der efter 
hvert møde underskrives af bestyrelsen. 
 
                                                                                                                 Bestyrelsen. 
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Fangstrapporter: 

Gl. Dansk tur, 8. januar 2012. 
 

Vejrguderne havde sørget for at fylde Houget godt op med vand 
samt en rimelig kraftig vestenvind, så det var ingen sag for turleder 
Hans at få besluttet, at Houget var stedet for dagens konkurrence.  
 

Efter en laaaaang morgenkaffe med rundstykker og Dr. Nielsen, fik 
de 16 forsamlede medlemmer endelig taget sig sammen til at forlade 
varmen og montere waders, blink og fluer. Ud over os sportsfiskere, 
var der også en enkelt sæl  til stede ved Gisselørespidsen, som un-
drende iagttog de mange veludstyrede sportsfiskere med gummitøj. 
 

Der blev vadet og kastet fluer og blink til den store fiskemedalje – 
dog var der en del af de mindre hårdføre, der efter frokost havde fået 
nok, eller ihvertfald ikke fisk, der søgte hjem i varmen.  
 

- men fisk blev der taget, en undermåler og 3 over målet, kom på 
målebrædt og vægt 
ved indvejningen kl. 
15 nul dut. 
 

Brian nappede en 3. 
plads med en pæn 
havørred taget lige for 
næsen af sælen, mens 
Leif fik en flot 2. 
plads med en fin vin-
terørred på lige knapt 
1 kg.  

 

Forfatteren af dette indlæg, nedlod sig til at indlevere en farvet regn-
bue på ca. 1.5 kg og var derfor uforskammet nok til at løbe med  1. 
pladsen, et gavekort på 440 kr. og 1 stk. Dr. Nielsen.  
 
Spørgsmålet til 10.000 kr. lyder:  Hvorfor kaldes denne tur Gl. 
Dansk tur ????? 
                                                                        Jørgen Topp-Jørgensen 
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         - altid gode kort på  hånden    

Mødereferater 

Bestyrelsesmøde, 17. januar 2012. 
 

Referat fra sidste møde:  Ingen kommentarer. 
 

Flytning, byggeri, sponsorer og arbejdsplan foråret 2012 
Vi har fået brugsaftale på plads fra kommunen for den nye grund til 
klubhuset ved Lynglodden. Den gælder i 30 år. Vi forventer at få ca. 
100.000 +  fra Landsbyggefonden og forhåbentlig 50.000 fra Nord-
vestsjællands Udviklingsfond. Yderligere kan der være mulighed for 
Autologic fonden for yderligere 50.000. GYPROC sponserer alle 
gipsplader og skelet til udvidelse af bygningen. Pt venter vi på at få 
afklaret et muligt miljøproblem i regionen før vi kan komme videre. 
Arbejdsplan forventes udsendt ca. 1. marts. 
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Fiskeprojekt Tissø: Lodsejerne har hævet prisen på Tissøfiskeriet til 
ca. det dobbelte. Fordelingen af omkostningerne mellem foreninger-
nes både skal diskuteres på et kommende møde. Vores deltagere, 
Knud og Brian, stemmer forventninger af med de øvrige klubber. 
 
Generalforsamlingen: Indkaldelse med dagsorden er udsendt. 
Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om at der vælges 
2 revisorer med forskudt valgperiode. Arne sender forslag. 
Ejnar klarer kager og øller. 
 
DSF kongres 17. - 18. marts 2012. Arne deltager i kongressen som 
substitut for formanden evt. suppleret af Lars. 
 
Fisken. Er næsten klar til tryk. Hjemmeside er opdateret med point 
stilling. For at spare sætter vi bladets sider ned til 24 sider. 
 
Juniorlederkursus i februar 2012. Lars tager på juniorlederkursus. 

 
Bordet rundt. Lars har ikke noget nyt fra Skolen på Herredsåsen om-
kring samarbejde i 2012. 
 
Arne har modtaget en klage over vores konkurrenceregler, idet der 
ved Andekonkurrencen ikke blev uddelt pengepræmie, mens der 
ved Gl. Dansk turen både blev uddelt Dr. Nielsen og pengepræmie. 
Bestyrelsen må konstatere at klageren har ret og at der ved Andetu-
ren skulle have været uddelt en pengepræmie, som nu efterfølgende 
vil blive udbetalt. 
 
Vi skal have lavet en lamineret brugervejledning og en praktisk de-
monstration på vandet for nye bruger af jollen (Keld og Hans) samt 
en duelighedsprøve. 
 
Eventuelt. Knud har skaffet nyt fiskevand i nærheden af Løgtved. 
Det drejer sig om søfiskeri som vi har til rådighed 1 dag. Vi prøver 
at arrangere en tur i maj. Turudvalget finder en dato. 
 
Næste møde: 28. februar 2012, i roklubben. 
                                                              Ref.: Jørgen Topp-Jørgensen. 
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Referat fra generalforsamlingen, tirsdag den  21. februar 2012. 
 

Valg af dirigent:  Arne Eliassen blev valgt enstemmigt og konstate-
rede, at generalforsamlingen er lovlig indkaldt. 
 
Valg af stemmetællere:  Christian og Jens blev valgt. 
 
Beretning fra formand:  Hovedkonklusionen var at det havde været 
et godt år med stigende medlemstal og flere deltagere i vores arran-
gementer, og vi er blevet betragteligt bedre til at inkludere nye med-
lemmer. 
Opsigelsen af lejeaftale med Statoil, der har betydet at vi skal flytte 
klubhuset, har fyldt meget og vil fylde meget i året der kommer. Her 
bliver der brug for medlemmernes frivillige indsats. 
Beretningen blev vedtaget med akklamation. 
 
Beretning fra juniorleder:  Junior afdelingen har haft svært ved at 
konkurrere med andre aktiviteter, der tilbydes unge i dag. 
Måske skal vi se mere på at lave familie/junior ture. 
 
Beretning fra udvalg:  Turudvalget har haft succes med stor delta-
gelse i vores ture. Keld efterlyste forslag til ture til Møn eller andre 
steder, som er lidt længere væk. 

Fyr på spidsen af Asnæs  -  tegn.: Kurt Petersen 
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Bådudvalget:  Båden har været brugt kun 3-4 gange i år. Den har 
dog også været til reparation. 
Kan båden opstaldes ved roklubben? Det vil blive undersøgt af be-
styrelsen. 
 

Husudvalget:  Egon lovede, at husudvalget ville genopstå når huset 
er flyttet. 
 

Byggeudvalg:  Arbejdet med at klargøre grund vil starte i næste uge 
og så vil det gå slag i slag. Her bliver brug for alle. Man skriver sig 
på en liste som redaktøren sender ud via e-mail. 
 

Halleby å.  El-fiskeriet gav 16 moderfisk, som sammen med rogn 
fra Tude å gav rigeligt materiale til udsætning.  Strids Mølle spær-
ringen bliver formentlig fjernet. I 2011 blev der fanget  100 ørreder. 
El fiskebådene er blevet stjålet. 
 
Kassererens regnskab:  Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 
 
Budget 2012:  Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
Egon Andersen og Jens Munk donerede begge flotte beløb til klub-
ben. En stor tak for det. 
 
Valg til bestyrelsen:  Knud Nielsen, Keld Jørgensen, Jørgen Topp-
Jørgensen, Michael Mortensen. 
Alle blev genvalgt. 
 
Suppleanter:  Arne Eliassen, Ejnar Wittrock. 
Begge blev genvalgt. 
 
Revisor og revisor suppleant:  Christian Fangel, Jens Risum Jensen. 
Begge blev genvalgt. 
 
Indkomne forslag:  Bestyrelsen har foreslået at vedtægterne ændres 
således at der står 2 suppleanter i stedet for 1 suppleant i paragraf 5. 
I virkeligheden har det længe været praksis. 
Bestyrelsen bemyndiges til at indkalde en ekstraordinær generalfor-
samling tirsdag den 6. marts, hvor forslaget endelig vedtages, idet 
der på denne generalforsamling ikke er 2/3 af medlemmerne til ste-
de. 
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Hvad enhver sportsfisker bør vide……….. 
 

                                                     .....Husk hvad blomster kan gøre 

Eventuelt:  Vi skal have skabt liv i vores blog.  Leif vil skrive ud til 
alle med adressen på bloggen og en vejledning til hvordan den bru-
ges. 
 

Leif fortalte om de medlemmer som vi har mistet i de senere år og 
fortalte også meget bevægende om sin egen historie om hvorledes 
han har fået konstateret en ondartet knyst i nyrerne, som er blevet 
opereret med succes, fordi han reagerede hurtigt på mindre sympto-
mer. Leif opfordrede alle medlemmer til at passe på sig selv og ikke 
tøve med at gå til lægen. 
 

Frank opfordrede bestyrelsen til at benytte lejligheden når vi får det 
nye klubhus til at lave flere sociale arrangementer, som ikke nød-
vendigvis behøvede være direkte fiskeri. 
 

Arne Eliassen orienterede om den kommende kongres i forbundet, 
som Arne på vores vegne deltog i. 
                                                              Ref.: Jørgen Topp-Jørgensen. 
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Pointstillingen 
 

Seniorer: 
Jørgen Topp-Jørgensen…………………………………. 
Leif H. Jensen………………………………………….. 
Brian Rasmussen……………………………………….  
Keld H. Jørgensen……………………………………... 
Søren K. Andersen, Hans Munk, Ejner Wittrock, Jørgen 
Gericke, Jens Risum Jensen, Jørgen Schimmel, Gert 
Holm Larsen…………………………………….……. 
Christian Fangel, Knud Nielsen, Jens Svendsen,  Leif 
Thomassen, Egon Hansen, Arne Eliassen, Michael Mor-
tensen, Sussi Kristensen, Lars Christensen, Lars Hansen, 
Keld Andreasen………………………………………...  
 
 

Juniorer:   

 
 

57,0 
44,1 
31,0 
15,0 

 
 

10,0 
 
 
 

5,0 
 

0,0 
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Tur– og aktivitetskalender 

Tirsdag den 6. marts. 
Pointaften.   Så skal vi uddele årets gavekort til de, som har vundet 
pointkonkurrencen i vor forening. Vi skal også uddele gavekort til 
dem, som har fanget de største fisk. Så kom og være med til at fejre 
denne aften, hvor du også kan fortælle om dine egene fangster og 
oplevelser gennem året. 
 
Tirsdag den 20. marts. 
Vi skal på besøg hos én af Danmarks mest ivrige grejsamlere. 
Vi er blevet inviteret til Svinninge, hvor vi skal se Svend Aage 
Madsens store lystfiskermuseum. Her kan vi se en rigtig stor sam-
ling af alt grej indenfor lystfiskeriet gennem tiderne. Det er rigtig 

Karup Å ved Sønder Resen 
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interessant at se, hvilken den udvikling der har været i fiskegrejet 
gennem tiden. 
Hvis nogen af Jer har Fisk & Fri fra november 2011, kan I se en vir-
kelig flot artikel om det. Vi kører fra Roklubbens lokaler i samlet 
flok kl.18.30 og deles om udgifterne til benzin. 
 
Søndag den 25. marts. (p) 
Kalundborg Sportsfiskerforenings Kystkonkurrence.  Vi genta-
ger succes’en. En kystkonkurrence efter havørred, kun for forenin-
gens medlemmer. 
Der er 3 præmier, alle i form af gavekort til ”Lystfiskeren” i Holbæk 
1. præmien er på 1.500 kr., 2. præmien er på 1.000 kr., og 3. præmi-
en er på 500 kr.   
Præmierne er delvist sponsoreret af ”Lystfiskeren”. 
Der må fiskes fra kl. 6.00 til kl. 17.00, hvor der er indvejning, forhå-
bentlig ved foreningshuset på Lynglodden. 
Turleder: Keld. Bemærk øget deltagerbetaling. (sen. 60 kr./jun. 30 
kr.).  Billet købes hos bestyrelsen inden deltagelse. 
 
Tirsdag den 10. april. 
Filmaften:   Vi skal se en af de mange forskellige film, vi har købt 
hjem til vores forening. 
 
Søndag den 15. april. (p) 
Fælles kysttur.  Vi mødes i foreningshuset kl. 9.00 og ser hvad vej 
vinden blæser. Indvejning på fiskestedet kl. 16.00. (sen. 30 kr./jun. 
20 kr.). Turleder: Michael. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.) 
 
Tirsdag den 24. april. 
Besøg hos Thomas i hans butik ”Lystfiskeren” i Holbæk.  Nu 
prøver vi noget nyt – vi tager ind til Thomas i Holbæk, og ser hele 
hans store forretning. 
Thomas vil fortælle om nyheder indenfor fiskegrej og beklædning, 
og vi vil få mulighed for at gøre nogle gode investeringer til vores 
mange fangstrige fisketure. Thomas giver smørrebrød, øl & vand.  
Vi kører fra foreningshuset i samlet flok kl. 18.15 og deles om ben-
zin udgifterne. 
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Søndag den 6. maj. (p) 
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 smukke strækning. Afgang kl. 08.30 
fra foreningshuset 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. 
 

Tirsdag den 8. maj. 
Sandartaften.   Så må det lykkes at gennemføre en aften om, hvor-
dan man fanger denne særlige fisk, som også kaldes ferskvandets 
torsk. Med tænder næsten ligeså store som geddens er det en af søen 
 store og velsmagende rovfisk. Men hvordan får vi den på krogen?  
Vi har inviteret en sportsfisker, som mestrer denne opgave. 
 
Søndag den 13. maj. (p) 
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. Brian er turleder. (sen. 30 kr./jun. 20 kr.).  
 

Tirsdag den 22. maj.  (p) 
En fiskeaften omkring Gisseløre.   Hvorfor ikke tage ud og fiske 
på en dejlig lys forårsaften! Tag udstyret med, så går vi en tur ud på 
Gisseløre spidsen og fisker efter havørred eller meder efter en god 
fladfisk. Vi mødes ved roklubbens lokaler kl. 18,30 og fisker til vi 
vil hjem igen. 
 

Tirsdag den 5. juni. 
Forårsafslutning på Kalundborg Fjord.   Vi slutter forårets arran-
gementer af med en tur på fjorden. Nogle af klubbens medlemmer 
stiller båd til rådighed, så vi kan komme ud og fange skrubber, 
ising, rødspætter og måske en pighvar. Tilmelding er nødvendig af 
hensyn til antal både og indkøb af børsteorm. Vi betaler lidt til ben-
zinen og for vores egne børsteorm. Tilmelding til Hans Munk tlf. 21 
22 55 99, eller mail: hans@munk.mail.dk, senest den 1. juni. 
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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 

På den lokale bodega, var man fuldstændig sikre på, at bartenderen 
var den stærkeste mand i miles omkreds. Derfor var man altid klar 
til et væddemål: Bartenderen skulle klemme en appelsin, indtil al 
saften var klemt ud af den  -  og derefter give appelsinen til den, der 
havde væddet med ham. Enhver der kunne klemme bare en dråbe 
mere ud af appelsinen, ville vinde 1.000 kr. 
 

Der var mange, der havde prøvet i tidens løb, både vægtløftere og 
boksere, men der var ingen, der kunne gøre det. 
 

En dag kom der en lille spirrevip af en mand ind på bodegaen og 
sagde med en tynd pibende stemme:  -  Jeg vil gerne prøve vædde-
målet… 
Efter at latteren havde lagt sig, tog bartenderen en appelsin og klem-
te den grundigt. Så gav han de tørre rester til den lille mand. 
Og tilskuernes latter blev til stilhed, da manden lagde sin næve om-
kring appelsinen og klemte 6 dråber ud af den….. 
 

Under tilskuernes jubel betalte bartenderen de 1.000 kr. og spurgte 
den lille mand.  -  sig mig lige engang…., hvad er egentlig dit arbej-
de…??? Er du skovhugger, jordbisse eller hvad…??? 
-  Nææææhh…,  jeg er ansat i skattevæsenet, svarede spirrevip’en... 
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