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Traktørstedet Den Gamle Skole. Tegn.: Kurt Petersen

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 / 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@mail.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: 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 klumme:
Store forandringer for Kalundborg Sportsfiskerforening.
Pludselig sker der noget i vores ellers trygge foreningsliv – ganske
uventet er vi blevet opsagt fra vores lejemål af STATOIL. Det gav
os i bestyrelsen en meget travl sommer, hvor vi havde mange bolde
i luften i forhold til, hvad vi så skulle gøre. Det er også gået en hel
del ud over vores ferie.
Jeg er glad for den store indsats der er gjort i bestyrelsen. En hel del
opgaver har været delt ud på flere og der har været en god kreativ
indsats for at finde løsninger. Der har også været enkelte medlemmer, der er kommet med forslag til forskellige muligheder, hvilket
vi er glade for.
Vi har så haft en ekstraordinær generalforsamling, hvor vi vedtog
hvad bestyrelsen nu skal arbejde hen imod. I kan læse referatet fra
mødet her i bladet.
Når vi om ikke lang tid samles igen, nemlig den første søndag i september, sker det ved vores årlige familietur til Havnemarken. Tag
hele familien med. Der skal medes efter fladfisk, men der er også
mulighed for at fange både makreller og havørreder. Og så skal vi jo
også hygge ned pølser, brød, vand, øl og kaffe.
I september samles vi om tirsdagen, stadig i vores foreningshus på
Asnæsvej - og vi begynder med en aften, hvor vi fortæller om sommerens oplevelser. Tag gerne billeder med på USB-stik, så vi kan
nyde oplevelserne på storskærmen.
Vi tager afsked med huset den 20. september, hvor vi skal se en
film.
Fra oktober måned samles vi så i Kalundborg Roklubs lokaler på
Gisseløre.
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Knud Nielsen har fået en god aftale med roklubben om, at vi må være der, hver tirsdag i efteråret og foråret.
Vi håber så på, at vi i løbet af foråret kan begynde at indrette os et
nyt sted. Hvor, ved vi ikke endnu. I skal nok få besked ligeså snart
der en fundet et egnet sted for vores forening og dens fremtid. Vi
håber det bliver tættere på byen og på vandet.
Så velkommen til et godt og anderledes efterår i foreningen!
Hans Munk
Forresten…., Jeg vedlægger et par billeder med mine egne fangster
fra min sommerferie på Bornholm...!

Herover: Formanden med en fladspætte på 940 gram.
Til venstre: Torsk på 12,5 kg kan godt fravristes Østersøen, når man hedder Hans Munk.

5

Pulterkammeret
Køb, sælg, byt - eller efterlys grej og andre sager eller fiskekammerater.
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 ringe for en rundvisning i mit nybyggede museum.
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Redaktørens Hjørne
DGR er stadig meget modtagelig for fotografisk og skrevet materiale, 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:
15. februar - 15. maj – 15. august – 15. november.
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Fangstrapporter:
En hyggetur til Karup Å
Der var ingen fisk, for vi kunne ikke se noget om natten.
Da vi sidder og spiser til aften, Jørgen fra Reersø og jeg, banker det
på døren. Klokken var omkring 22.00 og en stolt fisker kommer ind
fra mørket., han havde lige fanget en havørred på ca. 2,5 kg.
Vi ville hellere spise et fantastisk måltid med dyreryg og tilbehør,
og god rødvin, end vade rundt der ude i mørket med risiko for at
falde i åen. Man må jo vælge.
Vi havde gået
rundt langs det
samme sted hele
dagen og kun fanget smolt.
Nå, men næste
dag måtte vi satse
og kørte ud og
fiske kl. 20.00,
for lige at finde
en sti langs åen,
og se efter gode
huller til fisken.
Da det blev næsten mørkt, kom der godt nok liv. De store ørreder
sprang en meter op i luften, men de kunne ikke finde vores blink. Så
da klokken var 22.30, tændte vi lyset og fandt stien tilbage til bilen.
Nu var sulten stor og vi kørte tilbage til vores pragtfulde bosted.
Det skal siges at vi kom først i seng kl. 02.30 efter lidt god whisky,
så vi skulle ikke så tidligt op.
Adressen er her: http://www.karup-aa.dk/viewpage.php?page_id=3
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Vi havde det for os selv. Det er et pragtfuldt sted 100 m fra Karup Å
lige syd for Hagebro Kro.
Det koster 200 kr. i døgnet med gratis kaffe, sengelinned og 1,2 km
gratis fiskevand i den bedste natur ved åen, når vi bor her på Slægtsgården ved Karup Aa.
Knud Nielsen

- altid gode kort på hånden

Familietur til Havnemark, søndag den 4. september
10 medlemmer af foreningen og 4 gæster, havde set muligheden for
at tilbringe årets formentlig sidste (af i øvrigt få) sommerdag, med
at familiefiske ved Havnemark.
En frisk vind fra sydøst, gjorde fiskeriet kastevenligt, så alle havde
mulighed for at nå fladspætterne på sandbunden - og fisk var der
skam.
De der socialiserede mere end de fiskede, måtte nøjes med under-
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målere og få fisk, mens de, der var opmærksomme eller holdt stangen i hånden, hjemtog flere pæne fisk.
Næsten alle fik bid af fjæsinger og Egon blev stukket af en sådan
djævel, da han forsøgte at afkroge den…., det afkortede Egons fiskeri den dag, desværre.

Kl. 13 tændte Brian op i grillen, og rå mængder af pølser med brød,
fik ben at gå på.
Efter frokosten begyndte det tilmed at regne, men de fleste holdt
dog ud til kl. 16, hvor vi holdt indvejning.
Præmierne fordelte sig således:
1.
Henning Leif Jensen, fladspætte - 470 gram og 34,0 cm, som
udløste et gavekort på 210 kr.
2.
Kathrine Rasmussen, fladspætte - 430 gram og 33,5 cm, som
udløste et gavekort på 140 kr.
3.
Michael Mortensen, fladspætte - 300 gram og 29 cm. Der var
ikke guld nok i kisten til at det udløste et gavekort.
Jens Munk meldte sig ind i foreningen for nogle få måneder siden,
og er novice udi den ædle sportsfiskerkunst. Han og kæresten - Anne - deltog i turen og her er Deres oplevelse af dagen…:
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Fisketur til Havnemarken
I det dejlige septembervejr, besluttede vi os for at deltage i fiskedagen på Havnemarken, som vi fandt efter en del omkørsel. Krak ville
kun vise Havnemarken ved St. Fuglede.
Vi ankom og gik i gang med at rigge fiskestænger til. Det viste sig
at vi nybegyndere ikke havde de rigtige kroge til fladfiskeri, men det
fik vi fra en anden deltager.
Da vi kom ud hvor fiskeriet foregik, kom den første store prøve, vi
skulle sætte børsteorm på krogen.
Det blev lært, men
hverken børsteormene
eller vi, syntes det var
rart.
Efterhånden blev vi
også bedre til at kaste
linen ud og vi fik sandelig fangst. 3 små
rødspætter som måtte
Anne Bresnov i rødt demonstrerede fine evner for fladfiskeri
ud igen for at vokse
sig lidt større. Men andre fangede meget flotte rødspætter, så de
havde klaret aftensmaden.

Hvad enhver sportsfisker bør vide………..
.....Husk hvad blomster kan gøre
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Ved frokosttid fik vi ristede pølser og lidt drikkelse, det var tiltrængt
efter sliddet.
Vi lærte så lidt om hvad der skal medbringes til en god fisketur. Stole må med, da man venter meget, kaffe er også godt og en klud til at
tørre børsteormsfingrene af i.
Vi lærte også at sætte stangen fast i stenene og så bare vente på bid.
Det var en dejlig dag, som bestemt gav os mod på flere fisketure,
fint arrangeret og hyggelige deltagere.
Hilsen Jens Munk og Anne Bresnov

Pointstillingen
Seniorer:
Michael Mortensen.…………………………………….
Leif H. Jensen………………………………………….
Hanne Mortensen………………………………………
Ejner Wittrock………………………………………….
Keld H. Jørgensen……………………………………...
Egon Hansen…………………………………………...
Kathrine Rasmussen……………………………………
Brian Rasmussen……………………………………….
Jens Risum Jensen……………………………………...
Jørgen Schimmel……………………………………….
Hans Munk, Steen Jensen, Jørgen Topp-Jørgensen, Ruben Trier Hansen, Gorm Hansen……………………...
Kurt Jensen, Christian Fangel, Gert Holm Larsen, Michael Pedersen, Jan Munkholm……………………………
Jens Svendsen, Frank Madsen, Søren Refsgård, Michael
Mulbjerg, Søren Seneca, Jens Jensen, Catrine Jensen, Per
Glimling, Michael Pedersen, Arne Eliassen, Gitte Eliassen, Leif Heiner, Jens Munk….………………………..
Juniorer:
Nicoline Glimling, Niclas Hansen……………………..
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117,8
63,2
45,6
40,8
35,0
26,2
22,2
21,6
20,0
18,0
15,0
10,0

5,0
5,0

Mødereferater
Bestyrelsesmødet den 6. juni 2011
Til stede: Hans Munk, Brian Rasmussen, Michael Mortensen, Keld
Jørgensen,Ejnar Wittrock, Arne Eliassen, Poul-Erik Ilkjær.
Fraværende Knud Nielsen og Jørgen Topp-Jørgensen.
Referat fra sidste møde. Installation af varmepumpe og nyt tag stilles i bero jævnfør efterfølgende punkt 2. Øvrigt godkendt uden
kommentarer.
Opsigelse af lejemål. Statoil har opsagt foreningens lejemål på grunden til udløb pr. 30. september. Den kontraktlige lejeaftale udløb i
2010, og resultatet af den daværende genforhandling blev en mundtlig aftale om en midlertidig forlængelse.
Det blev aftalt, at Hans og Arne holder et møde med Statoil i forventning om at fristen kan udskydes, så foreningen kan opnå en passende frist til at søge nye faciliteter. Der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde i løbet af få dage, hvor konsekvenserne af opsigelsen skal
klarlægges og en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe skal igangsættes. Arbejdsgruppens opgave bliver at udarbejde en handleplan for
flytningen af foreningens faciliteter, og klarlægge de økonomiske
konsekvenser heraf. Udgangpunket vil være en opvejning af tidsfrister og ønsket om en attraktiv placering. Der var enighed om, at vi
ikke vil vente på Statoils svar. Arbejdsgruppen skal kunne indkalde
medlemmerne efter behov.
Beslutning om regler for lån af båden
Nuværende regler fastholdes indtil videre, idet flytningen af foreningens hus er en ny situation.
Fisken. Der er tekniske vanskeligheder, som er under løsning.
Juniorarbejdet. Lars Hansen fra juniorudvalget deltog under dette
punkt. Lars, Rene og Nicolai gennemfører ”Aktiv fritid efter skole”
som et fritidstilbud, der er udbudt af Kalundborg Kommune. Det er
en solstrålehistorie, i det der deltager op til 20-23 på arrangementerne og da lystfiskeriet i høj grad fremmes. Foreningen vil gerne være
til rådighed med tilbud til deltagerne, når den kommunale aktivitet
stopper. I første omgang tilbydes de 3 ledere et møde herom.
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Opfølgning på Lystfiskeriets dag den 15. maj på Gisseløre.
Et godt arrangement med pænt og tilfredsstillende besøg. Set i lyset
af den nye situation omkring opsigelse af lejemålet er det endnu
uvist, om der vil blive tid til at gennemføre Lystfiskeriets dag til næste år. Beslutning træffes senere.
Fiskeri i nye søer efter gedder og aborre.
Den på generalforsamlingen nedsatte arbejdsgruppe til at fremme
dette fiskeri går nu i gang med at finde egnede steder og at beskrive
dem på hjemmsiden.
Foreningen i Tølløse har tilbudt os at bruge deres jolle til fiskeri i
Skarresø i Jyderup. Hans afklarer de praktiske forhold omkring vores deltagelse i det praktiske arbejde med klargøring af båden og
den årlige søsætning m.v.
Foreningen i Tølløse har søgt tilladelse til at fiske i Tissø og at blive
medlem af Halleby Å-Sammen slutningen. Sammenslutningens foreningerne skal træffe beslutning herom. Bestyrelsen er indstillet på,
at Tølløse kan få adgang til Sammenslutningens jolle og adgang til
fiskeri i Tissø.
Med hensyn til optagelse i Sammenslutningen, herunder adgang til
fiskeriet i åen, vil bestyrelsen afvente en indstilling fra Sammenslutningen, idet der var en bekymring omkring fiskebestandens sårbarhed og det begrænsede antal fiskere, der kan færdes på fiskestykkerne ad gangen.
Kulturarrangement den 27. – 28. august Amfi Vestsjælland
Vi er forbeholdne over at deltage i arrangementet, grundet den nye
situation omkring opsigelsen af lejemålet. Vi deltager hvis det er os
muligt.
Bordet rundt. Intet at referere.
Næste møde er i morgen tirsdag.
Ref.: Arne
Bestyrelsesmøde den 4. juli 2011
Referat fra sidste møde. Ingen kommentarer.
Opsigelse af lejemål. Statoil fastholder.
Nye adresser. Havnen kunne ikke tilbyde noget.
Vesthavnen. Bådelauget kan måske tilbyde at dele et 35 kvm rum
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ved bådebroerne, men uden mulighed for opbevaring af vores rekvisitter. Kan være en nødløsning.
Radiobygningen kan være en mulighed, idet Knud har fået en foreløbig positiv repons, hvor vi venter på endeligt svar. Knud følger op.
Ifølge Knud kan roklubben være en midlertidig løsning. Vi venter
på endeligt svar fra roklubben.
Mulighed for at flytte hus og andre mulige scenarier. Huset kan flyttes i 3 sektioner, men det vil koster 50000 + 32000 til kran + et beløb til afstivninger + genopsættelse af sokkelsten + genopsættelse
ca. 25000. Totalt ca. 250.000 kr.
Vi skal have beregnet økonomi i følgende scenarier: Flytning af hus
inklusive renovering.
Køb af pavillioner – Ejnar undersøger dette.
Sælge pavillioner og bygge nyt - Jørgen og Knud undersøger dette.
7mx14m isoleret køkken og toilet.
Hvad koster det at bygge et medbyghus med fundament på 100
kvm. Jørgen.
Hans kontakter kommunen for at høre om placeringsmuligheder.
Hans kontakter Statoil og beder om at vi kan vente med at flytte til
et senere tidspunkt – Vi lader så huset stå tomt og det vil være vanskeligt at flytte huset før hegn og bygninger er væk.
Vi indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 16. august.
Respons fra Kalundborg Kommune. Kommunen har flere placeringsmuligheder, hvis vi har huset, eller bliver det vanskeligt.
Leif har set en mulighed for at kystskoven kan være en mulig placering og har talt med kommunen, som umiddelbart er positiv. En mulighed er ved Solitiudevej og en anden ved gartnerhuset/Skovbørnehaven.
Oprettelse af støtteforening. Vi går ikke videre med støtteforeningen.
Oprydning i værksted og båderum.Båd, trailer, motorer og lign flyttes til Aksel Sørensen – arrangeres af Hans, Ejnar, Brian og Knud –
samtidig tømmes og sorteres der i værkstedet, dog flyttes båd trailer
og motorer først ved senere lejlighed.
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Mulige sponsorer i forbindelse med flytning og genetablering.
Hvilke fonde kan søges – Knud skaffer liste over fonde der kan søges fra roklub.
Kultrurarrangement 27.-28. august. Vi melder fra.
Bordet rundt. Intet.
Ref.: Jørgen Topp.
Bestyrelsemøde, tirsdag den 2. august 2011.
Til stede: Hans, Keld, Knud, Ejnar, Poul Erik, Brian, Arne.
Referat fra sidste møde. Ingen kommentarer.
Statoil. Statoil har accepteret at lade huset stå tomt indtil videre. De
forventer at have ordnet entreprisen medio august.
Undersøgelser af mulige nye adresser. Vi får først svar fra DR vedr.
Gisseløre mandag den 8. august.
Gartnerboligen ligger rigtig godt, men selve boligen er for dyr at
gøre istand. Hvis den lade som ligger ved huset kan rives net og vi
enten kan flytte vores nuværende hus eller bygge et nyt på dette
sted. Dette er en hel ideel løsning. Leif.
Vi mangler at høre mere fra kommunen om eventuelle andre placeringer. Hans taler med direktør for kultur og fritid samt politikere.
Hans taler med Folkebladet.
Knud har sørget for at vi midlertidigt kan låne lokale hos roklubben
fra 1.10 til vi har en endelig løsning.
Jørgen har undersøgt priser på nyt hus samt pavilloner. Hus vil koste
ca 650.000 kr og pavilloner ca 100.000 kr + moms og transport. Det
er ca. tal. Ejnar, Jørgen og Keld undersøger videre vedrørende pavilloner.
Bent har undersøgt pris for at bygge hus, hvis vi selv køber alle materialer af hans tømmermester. Prisen vil så være 3.000 kr. pr. m2
for 100 % medbyg + kloak og strøm.
Det vil være meget betænkeligt at bruge af formuen til husleje, således at den forsvinder i løbet af 5-10 år.
Brug af formue til investering vil mindske vores indtægter fra formuens forrentning med ca. 18.000 kr, hvilket vil betyde, at vi vil
have behov for en kontigentstigning på ca. 200 kr. En anden konsekvens kan være at en række gratis ting som morgenbrød ved ture og
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Dykker- & fiskeudstyr
Surfdragter, luftgeværer.

andre ting klubben betaler. Vi bør nok lave en spareøvelse, hvor vi
gennemgår vores omkostninger og besparelsesmuligheder. Brian
laver et oplæg til generalforsamlingen.
Hans og Jørgen laver en powerpoint, der viser de forskellige muligheder og deres konsekvenser, og hvilke bestyrelsen synes kan være
relevant.
Omkostninger ved at flytte huset. Pris for at flytte huset vil være ca.
250.000 kr.
Oprydning værksted/ bådrum. Ejnar og Brian går i gang næste uge.
Forslag fra Egon Hansen. Egons forslag bringes videre til generalforsamlingen.
Bordet rundt. Ejnar kontakter husudvalget om nedpakning af inventar i huset. Hans har flyttekasser.
Ref.: Jørgen Topp.
Bestyrelsesmøde, lørdag den 13. august 2011.
Til stede: Arne, Poul Erik, Keld, Leif, Hans, Ejnar
Referat fra sidste møde. Ingen kommentarer.
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Undersøgelser af nye adresser. Radiostationen har ingen interesse i
at udleje lokaler på nuværende tidspunkt. Evt kan vi få DR til at revurdere holdningen vha kommunen.
Gartnerboligen kan kun lånes midlertidigt, da kommunen selv bruger huset. Muligheden for at bruge området lidt væk fra gartnerboligen forsøges undersøgt, men bliver nok svært da det er inden for
300 m kystbeskyttelseslinjen.
Kommunen vil tale med havnen igen. Kommunen er ifølge lov forpligtigtet til at anvise os et område og kultur og fritids forvaltningen
vil nu tale med ejendomsforvaltningen om andre muligheder.
Maria fra Kultur og Fritidsforvaltningen anbefaler vi venter med at
søge støtte indtil vi har fået et sted anvist, men mulighederne er ikke
store og pengene er meget små.
Brugte pavilloner. Knud og Ejnar har set på brugte kontorpavilloner,
de kan bruges, men siderne skal beklædes og indvendigt skal de laves om, da de er indrettet kontor. 2 stk vil give ca. 90 m2. Hver pavillon koster 20.000 kr. Skytteklubben købte og flyttede 2 for ca.
50.000 kr.
Per Obel har grej til at flytte hus og der kan vi måske få en pris som
er mere attraktiv end de 250.000 kr, som et professionelt firma har
angivet.
Besparelser. Brian har fundet besparelser, der fjerner driftsunderskuddet ved f.eks at reducere bladets omfang, el-besparelser osv.
Dette forudsætter at der ikke kommer nye udgifter som f.eks. ejendomsskatter og andet på et nyt sted. Så der er tale om usikre tal. Vi
kan så bruge 300.000 kr ud af vores formue på 400.000 kr.
Vi skal først finde et sted, derefter søge penge til byggeri eller flytning.
Ønskede beslutninger på generalforsamling: Vi skal på generalforsamling have taget en princip beslutning om at rive huset ned og
bjerge, hvad der er relevant til et nyt hus, som f.eks de nye døre, toiletter mm, samt det indvendige. Og så vil vi anmode Statoil om at
fjerne huset.
Vi arbejder primært på at få en langtidskontrakt med kommunen og
kun som en nødløsning går vi til private. Det vil give os den bedste
fremtidssikring.
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De økonomiske rammer. Formue må kun bruges til investeringer.
Kontingentstigning holdes til maksimum 50-100 kr. og starte med
50 kr. fra 1. jan for at sikre ekstra penge til flytning. Konsekvensen
af dette er, at vi kun har råd til brugte pavillon’er og må forsøge at
skaffe sponsorer eller få medlemmer til at tegne andelsbeviser. Parallelt med dette laver vi et projekt med et nybyggeri til ca. 650.000
kr som vi søger sponsor støtte til samt forsøger at få kommunen til
at sponsere stikledninger til kloak og el. Hvis kontingentstigninger
skal undgås skal det sponsor financieres.
De økonomiske betragtninger er usikre, da vi ikke kender de økonomiske konsekvenser af en ny placering, som f.eks. varmeudgifter,
skatter.
Egons forslag om at købe andelsbeviser i foreningen tages op på
generalforsamlingen.
Generalforsamlingen skal have nedsat 2 arbejdsgrupper. En faglig
kompetent arbejdsgruppe til at flytning og byggeri, således at vi får
sikret en realistisk økonomi og et håndværksmæssigt ok byggeri. En
sponsor-arbejdsgruppe, der sætter søgning af støtte i system, dvs.
finder ud af hvor der kan søges penge til hvad. Når flytte projekt/
byggeprojekt er klar til at blive præsenteret startes den egentlige
sponsorsøgning.
Ref.: Jørgen Topp.

Ekstraordinær generalforsamling: Tirsdag den 16. august 2011.
Præsentation af problemstilling omkring nyt foreningshus
Hans gav en udførlig indføring i problemstilling og de muligheder
som bestyrelsen anbefaler
Valg af dirigent
ArneEliassen blev valgt til dirigent
Arne konstaterede at generalforsamling var lovlig indkaldt.
Stemmetællere : Christian Fangel og Anders Werth.
Behandling af bestyrelsens forslag.
Inden stillingtagen til bestyrelsens forslag var der debat om følgende
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Kan huset ligge også uden for Kalundborg by – Er Røsnæs havn en
mulighed? Det er det, men der er lidt langt, ca. 20 km især af hensyn
til juniorarbejdet.
Skal vi vente en årrække til vi får bedre muligheder for at komme på
Gisseløre og leve med midlertidige lokaler så længe.
Ellingelund er desværre ikke en mulighed pga at der allerede er
fyldt op.
Er synscenter Refsnæs en mulighed, idet der er lukket flere bygninger ned. Det bør vi undersøge.
Er sommerhus en mulighed – de kan fås til ca. 500.000 kr. Det ligger langt væk fra byen og mangler offentlig transport. Vi må formentligt ikke have sådan en aktivitet i sommerhusområdet for
grundejerforening
Kan man leje lokaler på Asnæsværket?
Er der muligheder for at leje noget på Lerchenborg?
Forslag 1: Vi lader det gamle hus rive ned.
Hvis vi ikke gør det skal vi inden for en måned have en plads til at
få det fjernet. Det koster 300.000 kr og så får vi ikke meget for pengene .
Det blev enstemmigt vedtaget at nedrive huset og bestyrelsen sørger
for at finde den billigste løsninger.
Forslag 2. Vi prøver at få en langtidskontrakt med kommunen på en
grund
Det er ikke realistisk at leje os ind hos en privat udlejer til en husleje
vi kan betale., og vi ved ikke hvor lang en kontrakt vi kan få og vi
risikere at blive opsagt igen. Lejer vi hos kommunen kan vi håbe på
at få hjælp til mindre ting fra kommunen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 3. De økonomiske rammer.
Formuen må kun bruges investeringer – ikke til drift.
Kontingentstigning må maksimalt være 50-100 kr. – bestyrelsen foreslår 50 kr. stigning fra 2012.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Forslag 4. Bestyrelsen igangsætter et projekt til bygning af helt nyt
hus.(som forudsætter sponsorstøtte).
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 5. Indførelse af andelsbeviser på 200 kr., som vil være et
frivilligt bidrag til foreningen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Forslag 6. Nedsættelse af byggegruppe og sponsorgruppe med et
bestyrelsesmedlem som formand.
Foreløbigt har følgende meldt sig. Der er stærkt behov for at flere
melder sig til.
Byggegruppe:
Leif Vind
Bent Tømrer
Ruben
Jens Risom
Leif
Keld
Sponsorgruppe:
Jørgen
Christian
Arne
Brian
Jørgen Gericke
Gruppe til oprydning på værksted:
Brian
Ejnar
Poul Erik
Mone (tel 23 48 12 28)
Lars
Ref.: Jørgen Topp.
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Tur– og aktivitetskalender
Fredag den 16. til søndag den 18. september.
Weekendtur med laksefiskeri til Lagan. Sidste års succes, skal
gentages. Her er mulighed for at fiske laks for en overkommelig
pris, og chancerne for fangst er gode på denne årstid. Sidste år tog vi
jo 4 overvejende smælderfede laks….
Afgang fra foreningshuset kl. 07.00 fredag. Hjemkomst søndag aften.
Vi skal bo på vandrehjemmet i Laholm, hvor vi indkvarteres i 2–
eller 4-sengs værelser.
Vi bestiller og spiser aftensmad på vandrerhjemmet lørdag. De øvrige måltider laver vi selv ved åen.
Flydende næringsmidler til dækning af ens personlige væsketab,
medbringes for egen regning og risiko.
De samlede omkostninger til turen vil løbe op i nærheden af 1.000
D.kr. pro persona.
Tilmelding til Brian Rasmussen, på tlf. 30 69 07 78 - eller mail:
brianbi@mail.dk - Samtidig med, at der betales et bindende
depositum på 500 kr., senest 1. august 2011 til konto:
Reg. nr. 2190 - Konto nr. 8965866133.
Din tilmelding er først gældende når kronerne i kassen klinger….
Der afholdes et planlæggende møde om turen, torsdag den 8. september kl. 19.00 i foreningshuset.
Max deltagerantal: 15 brave sportsfiskere. Har du spørgsmål til turen så ring til Brian på 30 69 07 78.
Tirsdag den 20. september.
Filmaften. Vi skal se en af de mange forskellige film vi har købt
hjem til vores forening.
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Tirsdag den 4. oktober.
Google Earth aften med Lars Juel Hansen. SÅ sker det igen. Vi
får endnu en gang besøg af Lars, der ved hjælp af Google Earth viser os bundforholdene i og omkring Kalundborg Fjord. Han viser
også egne billeder af områderne og fangsterne.
Søndag den 9. oktober. (p)
På fisketur med Lars Juel Hansen. Vi tager på tur med Lars, som
opfølgning på hans besøg. Lars finder et sted, hvor vi kan fiske sammen, alt afhængigt af vind og vejr. Vi starter fra klubhuset kl. 8. og
afslutter på fiskerstedet kl.16.
Tirsdag den 18. oktober.
Sandartaften med besøg fra Sorø. Vi har ikke meget kendskab til
hvor og hvordan man fanger sandart. Men denne aften får vi hjælp
til det. Sandarten er en meget fin fisk, nogle kalder den ferskvands
torsken. En ting er helt sikkert, den smager rigtig godt, og er rigtig
dyr på en restaurant.
Vestsjællandske fiskedage, 21. til 23. oktober.
Hallo…, alle jer Kalundborgfiskermænd med waders og spö !!!
Har I lyst til at tilbringe stunder uden hjemlige pligter i den Vestsjællandske natur med resten af sportsfiskervennerne, så synes jeg,
at der skal fiskes - ja, vi skal !
Binde fluer skal vi…! Drikke skål skal vi…,! Skide skal vi også…,! Og misundeligt beundre hinandens fangster...,!
Al denne festivitas kan komme til at foregå hos min ekskæreste i
weekenden i uge 42, fra 21. til 23. oktober.
Jeg åbner hytten (Den Gamle Skole) for glade folk med stang, hjul,
line, fluestik godt humør og waders.
Jeg bor ret idyllisk med 800 meter til vand til begge sider. Nærmere
bestemt på Asnæs Skovvej 30.
Overnatningsmuligheder er intet problem.
Måske er der stemning for en rask lille auktion om fredagen?
Allan er modtager af lister af salgbart grej på mail:
surferallan@gmail.com
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Er der stemning for mad….??? Jeg sætter gerne min ekskæreste og
hendes 40 kokke i sving med en 12 retters gourmet-anretning til små
6.000 kr., - for hvem kan ikke li’ at spise…???
Måske vil der, som weekenden skrider frem, blive stærkt behov for
en stripper…??? - I kender vel ordsproget: Nød lærer mand at spinne op ad nøgen kvinde - med sin spinnestang….?
Da vi på ejendommen er i besiddelse af et uforskammet stort lager
af egen øl, kunne et forsøg på tømning af dette, jo komme på tale? altså en form for ”ølsmagning”…???
Tilmelding til mig, som er Lars Hansen
bonk82@hotmail.com, eller telefon: 31 70 80 18.

på

mail:

Har I idéer til et programpunkt for weekenden, er man velkommen
med disse…..

Parti fra Kirkebugt - oliemaleri af Hans Werner
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Tirsdag den 1. november.
Forberedelsesaften til Bornholm Tour. Vi skal til Bornholm og
fiske i weekenden 9. til 11. december.
Afrejse er torsdag den 8. om aftenen og hjemkomst søndag aften.
Alle interesserede kan denne aften høre nærmere om Touren.
Søndag den 6. november.
Kalundborg ørreden. Vi fisker om 6 flasker vin fra en lokal vinpusher, samt et gavekort til P.J. Dyk eller Lystfiskeren i Holbæk.
Billetter kan købes hos P. J. Dyk eller hos bestyrelsen.
Der må fiskes fra kl. 0.00 til 16.00 med indvejning i roklubben.
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.)
Turleder: Hans.
Tirsdag den 15. november.
Alaska-aften med Lars Hansen. Lars har været på en eventyr-tur
til Alaska for nogle år siden. Det var en stor og fascinerende oplevelse, men den udviklede sig til at være lidt for spændende. Lars
fortæller både om den første del af turen, som var spændende og
fascinerende, og om hvordan det er, når eventyret bliver for farligt.
Søndag den 20. november.
Fælles kysttur. Vi mødes til morgenkaffe kl. 8.00 i roklubben.
Dem, der vil sove lidt længere, kan komme til afgang kl. 9.00. Vi
spiser frokost samlet kl. ca. 12.00 og vejer ind kl. 16.00 på fiskestedet. (Sen. 40 kr./jun. 20 kr.) Turleder: Brian.
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Tirsdag den 29. november.
Fluebindingsaften med ”Barbereren fra Kåstrup”. Jan vil hjælpe os med at binde nogle fluer til vinterens fiskeri ved kysten, men
også andre fluer, som kan have vores interesse. Tag jeres eget fluestik og fluebindingsmateriale med (eller lån et i klubhuset, måske
kan I også låne materiale af hinanden). Det plejer at være rigtig hyggeligt. Jan vil så samtidig fortælle om, hvorfor lige denne flue fanger godt.
Søndag den 5. december.
Fang en fisk vind en and. Vi fisker om 3 lækre juleænder. Afgang
fra roklubben kl. 10.00. Indvejning samme sted kl. 16.00. Man må
skam gerne mede.
(Sen. 30 kr./jun. 20 kr.). Turleder: Michael Mortensen.
Torsdag den 8. til søndag den 11. december.
Vi skal til Bornholm og fiske i weekenden den 8.-11. december.
Afrejse torsdag aften den 8., hjemkomst søndag aften.
Der kommer mere om denne Bornholmer Tour senere:
Tourleder: Hans.
Tirsdag den 13. december.
En aften om ”Det gule rev” med Svend Aage Madsen. Måske
skal vi næste år arrangere en tur til ”Det Gule Rev”, hvis der er interesse for det.
Svend Aage har oplevet turen flere gange, så han tager noget fiskegrej med, for at vise, hvad der fiskes med på Revet, hvor der er mulighed for at fange store fisk.
Fredag den 16. december.
Julefrokost. Det bliver som sædvanligt meget hyggeligt, når vi
samles til årets julefrokost, denne gang i roklubben. Vi regner med
at husudvalget har dækket og pyntet godt op - Risum har købt sild
til snapsen - Ejner har fået en leverance fra bryggeriet og Hans har
bestilt maden.
Husk tilmelding senest den 1. december til Hans Munk, mail:
hans@munk.mail.dk, eller tlf.: 21 22 55 99.
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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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