01 10 2018

Nyhedsbrev fra Korsør Lystfiskerforening.
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
Formanden har ordet:
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG FREMTIDSTANKER
Der indkaldes nu til ekstraordinær generalforsamling for alene at ændre vores vedtægter, så vores
kontingent fremover opkræves via Danmarks Sportsfiskerforbund, - det er en stor administrativ lettelse for
vores kasserer, som så giver lidt luft til måske mere lystfiskerrelaterede indsatser.
Det medfører også at vi så vil få de gamle regler tilbage, hvor en evt. kontingentændring først vil gælde et år
efter vedtagelsen.
Yderligere vil der så til den kommende ordinære generalforsamling til februar komme forslag om en egentlig
strukturændring i foreningen, således at bestyrelsen slankes til 5 personer og suppleanterne ”fødes”
automatisk med udvalgsformændene efter nærmere fastsatte og vedtagne regler.
Desuden er det vigtigt, at vi i vores arbejde med fremtid og 5 årige målsætning finder vore afløsere, da nogle
i bestyrelsen meget snart ønsker at blive afløst.
Korsør Lystfiskerforening indkalder til ekstraordinær generalforsamling
torsdag d. 8. november kl. 19.oo i Revhuset
Eneste punkt på dagsordenen er godkendelse af bestyrelsens forslag til en mindre vedtægtsændring i de
gældende vedtægter for KLF i § 4 Kontingent.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring vil blive publiceret på hjemmesiden senest 8 dage før den
ekstraordinære generalforsamling.
Foreningens kasserer har her begrundet bestyrelsens forslag:
KONTINGENT – Ny opkrævningsform
Bestyrelsen foreslår, at opkrævningen af kontingentet fremover varetages af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Danmarks Sportsfiskerforbund har gennem de seneste år udviklet et meget fleksibelt og stærkt
administrationssystem, som bl.a. tilbyder at administrere kontingentopkrævningen for medlemsforeningerne.
Langt hovedparten af Forbundets medlemsforeninger benytter i dag denne opkrævningsløsning og
foreningens tilbagemeldinger er yderst positive.
Ved en overgang til Forbunds-opkrævning sparer KLF både penge og især tid, idet Danmarks
Sportsfiskerforbund leverer denne service til deres medlemsforeninger uden beregning.
Der bliver samtidig mulighed for at tilmelde din kontingentbetaling til Betalings-Service - en stor fordel for alle
parter.
For at sikre, at du placeres i den korrekte kontingentgruppe, er det meget vigtigt, at du logger ind på
Forbundets medlemsside og kontrollerer dine medlemsdata.
Du er velkommen til at kontakte foreningens kasserer, såfremt du får brug for hjælp til denne del.
Den foreslåede overgang til Forbundets system kræver lidt justeringer af KLF’s vedtægter og er derfor
nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
finder du også i nyhedsmailen.
Bestyrelsen håber på opbakning til forslaget om ændret opkrævnings-system og ser frem til en god
ekstraordinær generalforsamling.
På bestyrelsens vegne
Jesper Thykjær Andersen
klubkasserer
KORSØR PRAM I SUPER FIN STAND TIL SALG:
Da der ikke kan findes anvendelse af den - sidste år indkøbte Korsør Pram er den hermed til salg. I første
omgang til medlemmer af KLF og efter princippet først
til mølle.
Prisen er den samme som vi gav for den kr. 3.000,Prammen kan besigtiges efter aftale med Flemming på
tlf. 40 53 61 14, hvortil også skal meddeles ønsket om
køb, som åbner når denne nyhedsmail er modtaget.

Torsdag d. 4. okt. Beklædning til fisketuren
Klaus Jepsen vil fortælle om den bedste beklædning, så fisketuren bliver behagelig
Det vil omhandle den tekniske
beklædning tilpasset årstiderne og
korrekt behandling af det
samt der vil også være information
omkring grej til kysterne for både flue
samt spin fiskere
Der bliver præsenteret lidt nyheder på dagen også indenfor de nævnte områder
Klaus

KLF Put & Take mesterskab for juniorer og seniorer finder sted ved Kaldred Put & Take
Lørdag D 6/10
Fiskeri fra kl. 09-14
sidste tilmelding er onsdag D 3/10
Pris under 12 år: Kr. 50,Pris over 12 år: Kr. 130,Kom frisk
På KLF Juniorudvalgets vegne
Juniorleder Rico Lie mobil 20 10 37 26 mail: rclie@mail.dk

Lørdags tur til Møn lørdag d. 13. oktober
Lørdag d. 13. oktober går turen til Møn.
På Møn er det altid muligt at finde læ, så fiskeri kan udøves uden vejret spiller den store rolle.
Fiske tiden starter kl.9 og slutter kl. 16.
Meld dig til senest 5 dage før, og du vil få besked om kørsel og tidspunkt, så samkørsel arrangeres.
Tilmelding til Niels Kring Jørgensen
Mail nielskring2@gmail.com eller tlf. 20 66 22 05
Er du med på en ”ryger”Røgkursus i Tommerup torsdag d. 1. november
Korsør Lystfiskerforenings tema aften om røgning
hos Danish Outdoor i Tommerup
torsdag d. 1. november 2018 kl. 17-20
Du kan stadig nå det!
Tilmelding senest torsdag d. 18. oktober til Jan Kampmann på mail:
Kampmanns@mail.dk
Er du med på en ”ryger”Røgkursus i Tommerup torsdag d. 1. november
Korsør Lystfiskerforenings 1. temaaften om røgning foregår hos Danish Outdoor i Tommerup
torsdag d. 1. november 2018 kl. 17- ca. 20.
Tilmelding senest torsdag d. 18. oktober til Jan Kampmann på mail: Kampmanns@mail.dk
KLF betaler kursusudgiften, men samkørsel er selvfinansieret. ( ca. 150 kr. pr. deltager inkl. en sandwich og vand ).
Vi forventer samkørsel fra Korsør ca. kl. 16 efter nærmere aftale. Uanset om du er begynder eller har røget i mange år,
må du ikke gå glip af denne tema aften. Vi vil uddele tips og tricks, så du kan komme videre med røgning.
På de opfølgende temaaften torsdag d. 15. november er programmet udveksling af erfaringer med ligesindede
"rygere". Denne aften er der ikke tilmelding til så mød bare op selv om du ikke har deltaget i Tommerup d. 1. november
Jan Kampmann: Kampmanns@mail.dk

Det sker i den kommende tid: http://www.standpladsen.mono.net/kalender
tirsdag, 2. oktober
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 3. oktober
19:00
Junioraften Kystfiskeri el. fluebinding (Se mere på facebook)
torsdag, 4. oktober

19:00
Klubaften Temaaften Beklædning til flueturen.
lørdag, 6. oktober
08:00
Kalkred Put & Take, se mere på Facebook
søndag, 7. oktober
10:00
Søndagshygge i klubhuset
tirsdag, 9. oktober
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 10. oktober
19:00
Junioraften Kystfiskeri el. fluebinding (Se mere på facebook)
torsdag, 11. oktober
19:00
Klubaften m. fluebinding
lørdag, 13. oktober
08:00
Lørdags tur til Møn
søndag, 14. oktober
14:00
Karup å tur
10:00
Søndagshygge i klubhuset
mandag, 15. oktober
Karup å tur
tirsdag, 16. oktober
Karup å tur
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 17. oktober
Karup å tur
19:00
Efterårsferie, ingen klubaften
torsdag, 18. oktober
Karup å tur
19:00
Klubaften (sidste tilmelding til Røgekursus i Tommerup d. 1. november)
fredag, 19. oktober
» 16:00
Karup å tur
søndag, 21. oktober
10:00
Søndagshygge i klubhuset
tirsdag, 23. oktober
09:00
Tirsdagsfiskerne
18:00
Revhuset holder BIks og Banko
onsdag, 24. oktober
19:00
Junioraften Onsdag d. 24. oktober Fluebinding, en aften med Uffe Hasselby (Se mere på facebook)
torsdag, 25. oktober
19:00
Klubaften m. fluebinding
søndag, 28. oktober
10:00
Søndagshygge i klubhuset
tirsdag, 30. oktober
09:00
Tirsdagsfiskerne
onsdag, 31. oktober
19:00
Junioraften Fluebinding, en aften med Uffe Hasselby(Se mere på facebook)
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

