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Så lykkes det endelig at få åbnet op for vores lokaler igen, forsamlingsforbuddet er blevet ophævet, så vi 

nu ENDELIG må mødes igen. Vi skulle have afholdt generalforsamling for ca. 4 måneder siden men det 

måtte vi desværre ikke pga. Corona.  

 

Det har været et mærkeligt år, med mange nedlukninger og restriktioner, der har ledt til aflysninger af 

arrangementer. Men vi har da heldigvis haft mulighed for at kunne mødes nogle gange, i løbet af året.  

 

Året der gik: 

Vi fik ikke afholdt mange klubaftner, før landet blev lukket ned. Det kom stort set som et lyn fra en klar 

himlen, vi måtte ikke fortage os noget. Det var ærgerligt at vi ikke kunne mødes. 

 

Men i juni måned, blev der åbnet lidt op igen.  Da startede vi med vores familietur. Turen skulle have 

været til Måle strand, men blev ændret til Fyns Fiskevande i Kappendrup pga. af vejret. Der var ca. 25 

personer som deltog. Vi startede med rundstykker og kaffe inden fiskerriget gik i gang. Efter nogle timers 

fiskeri blev der uddelt præmier til den som havde fanget den største fisk. Vi sluttede dagen af med 

grillpølser som Kaj stod og grillede i silende regnvejr. 

 

Efter sommerferien havde vi en arbejdsdag ved åen. Der var ca. 16 mand som var mødt op. Vi startede i 

vores klublokale med rundstykker og kaffe. Gert og Søren J havde lavet en plan på hvad vi skulle lave. Vi 

startede ude i Gedsbjerg og ved rensningsanlægget hvor vi fik renset op beskåret træer og buske. Det var 

virkelig noget der hjalp. Søren J fik også lavet en trappe ved broen. Vi sluttede dagen med grillpølser i 

klubben. Ugerne efter var der en del der mødtes og fortsatte med de ting vi ikke blev færdig med, selv 

ude på Plantagevej blev der beskåret træer, buske, nye skilte til vores fiskevand blev fremstillet og sat 

op. Supergodt! 

 

Da vi kom til oktober måned hade Gert arrangeret en fladfisketur fra Spodsbjerg. Der var 10 mand af 

sted. Der blev fanget en del fisk, selv om det blæste meget. Det var en tur der blev snakket meget om 

efterfølgende for alle der var med, havde virkelig fået en tur hvor båden gyngede meget. 

 

 



 

 

Midt november havde vi vores årlige å afslutning. Der blev ikke fanget så mange fisk som tidligere. Efter 

fiskerriget mødes vi ved Arne F han lagde lokaler til, så vi kunne få stillet sulten. Hen på eftermiddagen 

rejste Gert sig, Gert var blevet valgt til årets lystfisker 2019. så det var ham som skulle finde en ny. Årets 

lystfisker 2020 blev Søren Birkholm, nogle af argumenterne til at han blev valgt, var at han fisker meget, 

fanger mange fisk, og får lagt det op på ULK`s hjemmeside, hjælper meget til og han deltager næsten 

altid til klubbens angementer. Et stort tillykke til Søren! 

 

I starten af december havde ULK møde med Rambøll, Det grønne råd, Danmarks sportsfisker forbund, 

Vandpleje Fyn og Nyborg sportsfiskerklub om Kullerup sluse. Der var en super god dialog og der blev 

lavet et oplæg /møde til Nyborg kommune. Efterfølgende blev der aftalt dato, hvor politikkerne fra 

kommunen skulle ud at se det problem der er, og efterfølgende høre om et løsningsforslag. Og øv så blev 

landet lukket ned igen. Vi prøver nu at få en aftalt, en ny dato med kommunen, nu hvor landet er åbnet 

op igen.  

 

I april måned 21 startede vi vores fisketure op igen hver torsdag. Det har virkelig været rart at se, hvor 

mange folk der har deltaget i det. Jeg tror vi har slået alle rekorder på flest deltager på sådan en aften. 

En stor tak til Kim som har grillen med næsten hver gang. Super hyggelige aftner. 

 

Som tidligere nævnt, det har sgu været et mærkeligt år. Vi skulle have afholdt DM i fluekast i maj 

måned, sommerfest i august, tur til Lagen i september, tur til Agernæs i november, bankospil i december 

og julefrokost mm. alt dette måtte vi aflyse pga. corona.  

Det var også året hvor vi mistede et trofast medlem, Jørgen Jørgensen da han gik bort i efteråret. 

 

Men der har også været noget positivt, der er ca. kommet 10 nye medlemmer det sidste års tid. 

Supergodt og endnu en gang velkommen til jer! 

På vegne af Ulk håber jeg nu på, at vi nu fremadrettet kan få en normal hverdag. Samt at vi får et år med 

mange gode arrangementer. 

 

På vegne af ULK 1966. 

Erik Balking. 

Formand. 

 

 

   

 

 


