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Hold dig opdateret på hjemmesiden: http://www.standpladsen.mono.net/
På siden >Seneste nyt< finder du de seneste nyheder fra forening og medlemmer.
http://www.standpladsen.mono.net/seneste-nyt

Ordinær generalforsamling i Korsør Lystfiskerforening
(Som tidligere oplyst på hjemmesiden)

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Revhuset
lørdag den 2. februar 2019 kl. 14.oo
Dagsorden iflg. vedtægterne.
SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN kl. 17.30:
Gullasch m/hvide kartofler fra restaurant MADAM BAGGER, dette sammen med øl/Vand og kaffe
m/småkager kr. 100 pr. kuvert
Du er velkommen til at tage din ægtefælle med til
spisningen til samme kuvertpris.
HUSK: TILMELDING TIL SPISNING EFTER GENERALFORSAMLINGEN SENEST 29.1.2019 kl.12.oo
til Flemming helst på mail: dortheogflemming@hotmail.com eller SMS på 40 53 61 14

NYT OM FLUESKOLEN
KORSØRLYSTFISKERFORENINGS FLUEKASTE-SKOLE 2019.
Der er endnu enkelte ledige pladser på nedenstående datoer:
SØNDAG DEN 13. JANUAR 2019 – KL. 10-16.00 – instruktør KLAUS JEPSEN
SØNDAG DEN 20. JANUAR 2019 – KL. 10-16.00 – instruktør PETER STOLTZE.
TILMELDING og yderligere spørgsmål til kursusleder: Flemming Lundberg Petersen
Mail: dortheogflemming@hotmail.com – Tlf. 40536114.
Nyt om Tude å zonerne
Nye og ændrede zoner: Den tidligere zone 1 er lukket, men Mogens og Finn har en ny zone 1 klar sammen
med en ændret zone 2. De nye zonekort er klar på hjemmesiden.
Vedligeholdelse. Når vi kan komme til at slå I zone 4 efter den 1 februar, vil alle der er tilsluttet Å
vedligeholdelse få besked. Har Du ikke tilmeldt dig holdet, er du meget velkommen til at gøre det.
Mogens Tlf. +45 20 10 55 35
Kend din å
Søndag den 27. januar, vil Mogens fremvise Å zonerne i Tude å. Vi går langs med de forskellige zoner, og
jeg vil fortælle lidt om hver zone. Det anbefales, at have støvler på, helst lidt lange, og varmt tøj. Eventuelt
lidt varmt at drikke. Mødestedet er p. pladsen ved Næsby Bro kl. 09.oo Der er ikke tilmelding til Å
vandringen.
Mogens
Tirsdagsfiskerne
Har du lyst og tid til socialt samfiskeri så ”få en prøvetur” med tirsdagsfiskerne
Tid og sted rundkastes på mail til de tilmeldte i gruppen
Du er velkommen til at kontakte Mogens Larsen på mobil 20 10 55 35 Mail: mogenschr27@gmail.com
Første tirsdag i måneden tager vi lidt længere væk for at fiske.
Omø turen for Tirsdagsfiskerne er den 23 – 25. april, nærmere information kommer på kalenderen senere.

Storebæltsbåden Makrellen
Bådudvalget har besluttet at Makrellen tages op for vinteren medio januar måned.

Kommende arrangementer
onsdag, 9. januar
19:00
Junioraften Opstart i det nye år
torsdag, 10. januar
18:30
Møde i Bådudvalget
19:00
Klubaften med flueskole og grejeftersyn
søndag, 13. januar
10:00
Flueskolens indendørs kastekursus
mandag, 14. januar
18:00
KLF bestyrelsesmøde
tirsdag, 15. januar
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 16. januar
19:00
Junioraften
torsdag, 17. januar
19:00
Klubaften ? Fluebinding
søndag, 20. januar
10:00
Flueskolens indendørs kastekursus
tirsdag, 22. januar
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 23. januar
19:00
Junioraften
torsdag, 24. januar
19:00
Klubaften - Knuder mm.
søndag, 27. januar
09:00
Å vandring - Kend dine Tude å fiskezoner
tirsdag, 29. januar
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 30. januar
19:00
Junioraften
torsdag, 31. januar
19:00
Klubaften + Fluebinding
lørdag, 2. februar
14:00
KLF Generalforsamling med efterfølgende spisning HUSK der er TILMELDING TIL SPISNING
Knæk og Bræk
Korsør Lystfiskerforening udsender jævnligt - som et supplement til hjemmesiden - nyhedsmail med informationer til medlemmerne,
men husk at følge med på hjemmesiden under >seneste nyt< og >kalendersiden<.
Der tages forbehold for ændringer i det udsendte, samt for fejl i medlemmernes oplyste mail adresser.
Modtager du denne mail ved en fejl, fordi du ikke har tilknytning til Korsør Lystfiskerforening, beder vi dig sende mailen retur med
besked herom til undertegnede, så fejlen kan blive rettet.
v/Jan Kampmann Mobil 20 400 500 Mail Kampmanns@mail.dk

