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Et kort resume fra generalforsamlingens 2019.
Finn Nyholm blev, som indstillet af bestyrelsen, valgt til at styre slagets gang som dirigent og Niels Kring blev
valgt som referent.
Flemming forelagde bestyrelsens beretning og Jesper fremlagde
regnskab, som begge dele blev godkendt af de 53 fremmødte
medlemmer. Da der ikke var indleveret forslag til punktet
”Behandling af indkomne forslag” og da kontingentet forblev
uændret, kunne vi gå videre til valghandlingen, hvor alle blev
genvalgt. Kun under punktet ”valg af suppleanter” skete der lidt.
På disse 2 poster var der udover Peter Nommesen som blev
genvalgt en ubesat post som skulle besættes. Her foreslog
bestyrelsen Steen Nielsen, der uden modkandidat blev valgt med
applaus.

Under punktet ”Eventuelt” blev Michael Hemmingsen udnævnt til
æresmedlem og modtog æresbevisningen med følgende påskrift:
”Som en påskønnelse og stor tak for et mangeårigt entusiastisk og
loyalt virke i klubben i medfør af flere vigtige tillidsposter,
afsluttende med de sidste 11 år - at være én af tovholderne i
Korsør Havnemede”

Som sidste punkt stod Bent Olsen for uddelingen af Diplomer for
årets fisk og Storfangernåle for årets bedste resultater for salt- og
ferskvands fisk.

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt leve for Korsør Lystfiskerforening.

Torsdag d. 7. februar. Klubaften m. Køb salg og bytte + Ingolfs pølser
KØB/SALG/BYTTE – vært/organisering FLEMMING Tlf. 40536114
Igen en aften hvor vi skal hygge med en lille auktion fra kl. 19.15 – 20.oo, hvor
der forsøges solgt det I har med til denne auktion, - der kan blive tale om begrænsning af tidmæssige
hensyn, - så foretager vi en retfærdig fordeling.
Ca. kl. 20.oo er der så røde pølser (20 kr. 2 pølser med brød) og vi hygger os med handel, vandel og bytte.

Ændring af grupperne for Storfangernåle fra 2020
I forbindelse med årets uddeling af Storfangernålene oplyste Flemming, at bestyrelsen på grund af
besparelse og da foreningen er ved at løbe tør for Storfangernåle, har besluttet at fra 2020 bliver Fersk- og
Saltvands grupperne slået sammen til en gruppe.

Lørdag 09-03-2019. Havtur med M/S Fortuna fra Korsør havn.
Har booket en ny turbåd som vil prøve at sejle ud fra Korsør.
Det bliver en tur efter Torsk, som jeg håber der er mange af til den
tid, men tag gerne børsteorme med, som alternativ kan vi fiske efter
flade. Hvis det viser sig der ikke er nogen torsk.
Håber det kan friste mange af jer, så vi kan få nogle hyggelige
timer, sammen med gode fiskevenner. Forhåbentlig også en masse
fisk i baljerne, det vil være SKØNT.
Afgang med M/S Fortuna fra Korsør kl. 08,00 – 14,00.
Pris. 300.00 kr.
Turleder: Bent Olsen. 28 88 85 30 mail. robeme@ka-net.dk

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
Makrellen er op for vinteren.

Kommende arrangementer
søndag, 3. februar
10:00
Søndagshygge i klubhuset
tirsdag, 5. februar
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 6. februar
19:00
Junioraften
torsdag, 7. februar
19:00
Klubaften m. Køb salg og bytte + Ingolfs pølser
søndag, 10. februar
10:00
Søndagshygge i klubhuset
tirsdag, 12. februar
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 13. februar
19:00
Vinterferie, ingen junior klubaften
torsdag, 14. februar
19:00
Klubaften
søndag, 17. februar

10:00
Fluekast på græs
10:00
Søndagshygge i klubhuset
tirsdag, 19. februar
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 20. februar
19:00
Junioraften
torsdag, 21. februar
19:00
Klubaften ? Fluebinding
søndag, 24. februar
09:00
Fluekast ved vandet
10:00
Søndagshygge i klubhuset
tirsdag, 26. februar
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 27. februar
19:00
Junioraften
torsdag, 28. februar
19:00
Klubaften
lørdag, 2. marts
08:30
Tur til FFFD i Kolding
søndag, 3. marts
08:30
Tur til FFFD i Kolding
10:00
Søndagshygge i klubhuset
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

