Formandens Beretning for ULK1966 2021

Ullerslev 25-02-2022.

Året 2021 blev endnu et år med Corona, en masse restriktioner og aflysninger.

Året der gik.
Vores generalforsamling for 2020 blev afholdt sent, det var jo næsten sommer
inden det lykkes. Men det var tidspunktet hvor vi igen havde mulighed for at
samles.
Op til og efter sommerferien havde vi rigtig mange gode fisketure rundt omkring
på Østfyn. Der er altid en rigtig hyggelig stemning og en god snak indbyrdes. En
stor tak til Kim, når han er deltager, har han altid sin gril med, og vi ikke kører
sultne hjem.
Midt i august måned havde vi vores årlige sommerfest. Der var en god tilslutning
til dette arrangement. Vi havde valgt helstegt pattegris med stor salatbar og
flødekartofler. Det var et godt valg, der var masser af mad, alle blev mætte, der
var så meget så næsten alle fik noget med hjem.
Start september måned havde vi igen mulighed for at komme til Lagan. Vi var ca.
17 mand afsted. Det var som sædvanligt en super hyggelig tur. Der blev desværre
ikke fanget så mange laks, men bare turen i sig selv var kanon. Det vi nok husker
mest ved denne tur, var nok da Poul Villy fik en gigant laks på krogen. Laksen
svømmede ind ved et væltet træ og linen satte sig fast, og hvad gjorde man så, jo
Leif smed bukserne og ud i vandet for at lande laksen, men øv laksen gik fri. En
stor tak til Bjarne W og Leif som arrangerer denne tur.
Slut oktober, havde Gert igen, arrangeret en fladfisketur fra Spodsbjerg. Som alle
de andre gange var båden helt booket med vores egne folk. Og fisk var der mange
af.

I starten af november havde vi traditionen tro den årlige fisketur til Agernæs
saltvands put and take sø. Der var ca. 30 mand som deltog. Vi startede med
rundstykker og alt hvad der hører til. Der var omkring 15 fisk til indvejning. Og til
de folk som fangede de største fisk, var der super flotte præmier. Vi sluttede
dagen af med grillpølser. En stor tak til Jørgen Brandt for en rigtig god og hyggelig
dag.
Den 13. november var der Å afslutning. Mange startede med at fiske fra
morgenstunden ved Gedsbjerg og på Plantagevej. Det blev ikke fanget så mange
fisk, men bare det at komme ud og se alle de steder hvor fisken havde gyddet var
det hele værd. Traditionen tro sluttede vi af med smørrebrød i vores klublokale,
superhyggeligt.
Midt november måned havde vi vores årlige julefrokost. Det var igen Jørgen
Brandt som stod for denne aften. Maden kom fra Rønninge Forsamlingshus. Men
den røget ål, havde Jørgen selv fået røget samme dag. Det smagte supergodt, og
der var så meget at der ikke blev spist op. Og til sidst var der ost, fra ostemanden i
Kerteminde. En stor tak til Jørgen Brandt for en hyggelig aften.
Slut november plejer vi at holde vores lodsejeraften. Men vi valgte i bestyrelsen at
vi ville give lidt større gaver, og så droppe lodsejeren aften. Søren J og Gert var
ude at besøge samtidige lodsejer, for at udlevere gaver, og få en god snak med
dem.
I starten af december måned, skulle vi have afholdt vores årlige bankospil. Det
valgte vi igen at aflyse pga. af Corona. Det var så andet år i træk at vi måtte aflyse
dette. Men vi håber på at vi igen, kan afholde det den 1-12-2022. i Ullerslev
forsamlingshus.
Trods Corona i december måned valgte vi at afholde vores juleafslutning. Der blev
sprittet godt af, og holdt en god afstand til hinanden. Traditionen tro fik vi gløgg
og æbleskiver. Men til denne afslutning fik vi ikke købe æbleskiver, Tommy havde
tilbudt at lave hjemmebagte æbleskiver, det får han også lov til i år, for de var
gode. Samme aften blev årets ULK valgt. Det var Søren Birkholm som skulle
udpege en ny ULK. Han valgte Finn Gandrup som årets Ulk, et stort tillykke med
det.
Her i 2022 har vi igen haft mange gode og hyggelige klubaftner. Som formand for
ULK er jeg utrolig glad for at se så mange folk som hver torsdag møder op for at

ordne fiskegrej, binde fluer, lave blink og også bare er med til at fortælle nogle
gode historier fra fortid og nutid. Vi skulle have afholdt et foredrag om fiskeri den
24-2 det måtte vi desværre også aflyse pga. af folk der var smittet af corona. Men
vi finder en ny dato.
Jeg vil på vegne af ULK gerne takke vores nye vandpleje formand Finn Gandrup for,
at han er kommet så hurtigt ind i tingene. Kontakter til lodsejer, Nyborg kommune
og DSF.
I samme anledning vil jeg gerne takke, Søren Birkholm for hans arbejde som
næstformand i ULK. Håber vi stadigvæk vil se meget til Søren i klubben.
Nu er vi i gang med et nyt år. Jeg håber på at det bliver et år uden aflysninger og
restriktioner. Jeg opfordrer nye, som gamle medlemmer vil møde talstærkt op til
vores arrangementer og klubaftner i 2022.

Knæk og bræk.
På vegne af ULK 1966.
Erik Balking.
Formand.

