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Formandens orientering ved årsafslutningen 2020

Vi nåede lige akkurat at aolde
Alsisk Fiskeweekend, før Me!e
Frederiksen sendte hele Danmark "l tælling, og vi så havde
ikke andet valg end at lukke foreningslivet ned.
E#er sommerferien, hvor ”mor”
igen havde løsnet lidt på Covid19
restrik"onerne, og ind"l sæsonafslutning, nåede vi heldigvis at
afslu!e med et næsten normalt
turprogram med Sønderåkonkurrence samt 3 dejlige ture "l
henholdsvis Gudenå, "l Varde Å
og afslutningen ved Gels Å.
Nu har Me!e Frederiksen så lukket alt foreningsliv ned igen, og
så længe vi stadig skal forholde
os så hysterisk "l en poten"el
smi!erisiko, kan vi ikke sidde i et
lokale, der opvarmes ved at luften blæses rundt i lokalet.
Vi har derfor lukket klubhuset
helt og har i stedet valgt her "l
e#erår at gennemføre kluba#enerne forholdsvis normalt i lokalerne på Kløverskolen.
Der kommer ikke ﬂere end 10
medlemmer, og der er masser af
plads "l at holde afstand.

Ørreddagene 2020 blev i samråd heller ikke sige noget, om vi vælmed de øvrige foreninger heller ger at gennemføre Fiskeweekikke gennemført.
end 2021. Som det ser ud lige
nu, skal I nok forvente, at den
Vores generalforsamling har bliver aﬂyst.
bestyrelsen – som det også "dligere er meldt ud – valgt ikke at På trods af hvad Me!e & Co har
aﬂyse, men at udskyde på ube- budt os, vil jeg afslutningsvis
stemt "d.
konkludere, at foreningen har
Vi melder selvfølgelig ud, når formået at få noget ud af 2020.
bestyrelsen ﬁnder, at det er for- Vi har bestemt ingen grund "l at
svarligt at gennemføre en gene- hænge med hovederne.
ralforsamling.
Lad os i stedet glædes over, at
Bestyrelsen fortsæ!er uændret på nær det, at Norge og Sveind"l da.
rige periodevis har været lukket
land, har intet af det, vi er bleKon"ngentet for 2021 "l ALS vet udsat for ind"l nu ramt vores
kommer ikke "l at s"ge, men primære interesse: at komme en
grundkon"ngentet "l Syddan- tur "l vandet med ﬁskestangen.
ske vil blive justeret i henhold "l
kon"ngentet "l forbundet.
Covid19 eller ej, her "l årsski#et
sæ!er foreningerne under SydKongressen i Danmarks Sports- danske Lys'iskere sig sammen
ﬁskerforbund, der skulle have og udarbejder et oplæg "l arværet aoldt i marts, blev skub- rangementskalender for 2021.
bet "l e#eråret og også kun gen- E#erfølgende bliver den selvfølnemført med det absolut mest gelig oﬀentliggjort på hjemmenødvendige.
siderne og sendt ud "l alle medHer blev Torben Kaas med over- lemmer.
vejende ﬂertal valgt som ny for- Så må vi se, hvor meget af det, vi
mand, og jeg må!e endnu en får lov "l at gennemføre.
gang konstatere, at der stadig
ikke er opbakning "l at direkte Sammen med en stor tal "l alle
medlemmer – trods ﬂere gode medlemmer for året, der gik,
argumenter – skal betale mere i skal der herfra lyde et ønske om
kon"ngent "l forbundet end for- en Glædelig Jul og et Rig"g Godt
eningsmedlemmer.
Nytår "l jer og jeres kære.

Selv om det i skrivende stund ser
ud "l, at der snart er en vaccine
på vej, må vi nok inds"lle os på
at kigge ind i et forår, hvor vi
stadig må leve med Me!e Frederiksens restrik"oner, og det
er endnu for "dligt at spå om,
De sociale arrangementer her hvornår og hvordan hun giver os
"l e#erår/vinter: juleafslutning, lov "l at genoptage et ”normalt”
andespil og nytårskur, har vi af- klubliv igen.
lyst.
Vi kan på nuværende "dspunkt
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Årskonkurrencen og andre udmærkelser 2020
Vi har i år følgende 3 medlemmer, der har gjort sig fortjent l foreningens 10-års nål
Hans Chris!an Duggen
Thomas Johansen
Thomas Matzen
Vinderne af årskonkurrencen 2020 blev:
Art
Bækørred
Aborre

Vægt i gram / Længde i cm / Fangers navn Fangssted
1210 47,5
Gert Uwe Linnet
Sønderå
430 30,0
Henning Jørgensen Fællestur Sønderå

Dato
04/08/2020
05/09/2020

På foreningens vejne et STORT TILLYKKE
Alle vil blive kontaktet direkte.
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