Nyhedsbrev januar 2010

Hvorfor nu et nyhedsbrev? Bestyrelsen og i særdeleshed Carlo Skov har i længere tid arbejdet på et
nyt nummer af foreningsbladet Piscator og resultatet var blevet til et flot udkast på 24 sider. Men alene
omkostningerne til trykning og udsendelse ville løbe op i over 5000 kr. for én udgivelse. Da der ikke er
udsigt til at få disse udgifter dækket ind ved annoncesalg har vi i bestyrelsen taget den beslutning at opgive
bladet for nærværende. I stedet indføres et nyhedsbrev som samtidig kommer til at fungere med
informationsdækning som bladet. Når webredaktør Kaj Bentsen modtager medlemmernes e-mail adresser
vil et e-mail kartotek danne grundlag for at ”nyhedsbladet” blive udsendt elektronisk. Medlemmer uden
adgang til internettet vil selvfølgelig stadig kunne modtage nyheder fra klubben på god gammeldags
postfacon. Indholdet vil typisk være nyt fra bestyrelsen, kommende arrangementer, og indlæg fra
medlemmerne. Specielt det sidste forudsætter, at der faktisk kommer lidt nyt ude fra medlemmerne. Så
har du et synspunkt, en oplevelse, en fiskeopskrift, noget grej du vil sælge eller noget helt fjerde du synes
skal med, så send en mail eller ring til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Hjemmesiden. Kaj har overtaget hjemmesiden fra Jesper. Jesper har på grund af øget arbejdspres bedt
om at blive fritaget for arbejdet med hjemmesiden. Bestyrelsen takker for den indsats han har haft lagt i
arbejdet med den. Husk at hjemmesiden er der hvor man blandt meget andet finder en opdateret oversigt
over arrangementer, kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmer og beretninger fra klubturene. Der er
ligeledes en ”blog” på siden hvor man kan skrive indlæg medlemmerne imellem. Alle kan læse disse indlæg
men for at skrive et, skal man have et brugernavn og password som kan fås ved henvendelse pr. e-mail til
webredaktøren.
Klubmesterskab. Det er med stor glæde og stolthed, at vi fra bestyrelsens side pr. 1. januar i år kan
præsentere indførelsen af et klubmesterskab. Idemanden og grundudvikleren bag dette er Niels Grønfeldt.
Reglerne kan ses på bagsiden af dette nyhedsbrev. Præmielisten er endnu ikke færdig, men vi tør godt love,
at der bliver tale om nogle rigtigt flotte præmier, som klubben i samarbejde med forskellige
grejforretninger og sponsorer kan præsentere. Vinderen vil selvfølgelig også kunne pynte hjemmet med en
flot vandrepokal hele det følgende år. Følg med på hjemmesiden hvor der løbende vil komme opdateringer
omkring mesterskabet.
Klubture og arrangementer. Vi har i bestyrelsen undret os lidt over, at der meget sjældent kommer
forslag til ture og arrangementer fra medlemmerne. Det er også tit kun bestyrelsesmedlemmer plus en
meget lille kerne af de øvrige foreningsmedlemmer der deltager på turene. Årsagen til at der ikke er flere af
medlemmerne, der deltager på disse ture kan være flere, men skyldes det turenes indhold, opfordrer vi til
at komme med forslag. Sidder du med en ide til en tur eller et arrangement men mangler lidt hjælp til
planlægning så kontakt os også gerne, og vi vil prøve at være behjælpelige.
Med ønsket om et godt og fiskerigt nytår,
Bestyrelsen.

