Den Freiden 21. März 2014 ass zu Rolléng op den Fëschweiheren déi 17. uerdentlech Generalversammlung vum
Fly - Fishing Club Lëtzebuerg ofgehalen gin. Fir unzefänken wollt ech eemol een décken Merci un all eis aktiv Memberen
las gin déi dëst Joër bal vollzähleg ungetrueden woren an domader och dozou bäigedroën hun dass mir een flotten an
harmoneschen Owend konnten zesummen verbréngen. Mir hun d´Fëschsaison déi hannert eis läit esou nach éng Kéier
konnten Revue passéieren loossen an dodernieft awer och een Ausbléck op d´Saison déi virun eis läit, woen. Och an
eisem Club kënnt et hei an do eemol zu liichten Onstëmmegkeeten mée ewei an all gudden Stot halen mir wann et drop
unkënnt awer ëmmer all zesummen.
Éiert d´Generalversammlung ungefaangen huet, hun mir fir an énger Gedenkminutte eisen am Laaf vum Joër
verstuerwenen Memberen, dem Helmut Müller an dem Patrick Riehl, geduecht.
Eisen Präsident, den Jean – Jaques May, konnt an sénger Usprooch niewend den unwiesenden Memberen och, den
Strotz Claude, deen net nëmmen als Member vum Club mée och an sénger Missioun als Vertrieder vum Zentralvirstand
vun der FLPS ungetrueden wor, begréissen. Bei dëser Geleenheet huet den Präsident sech dann och erfreet gewisen
dass dëst Joër zwee Memberen vun eisem Club, den Michel Gilson an den Claude Huss, an den Zentralvirstand vun der
FLPS gewielt gin sin an domader och hei kënnen d´Interessen vun eisem Club vertrieden.

No den Usprooch vun eisem Präsident, wor et dun um Sekretäir, dem Erny Arend, deen eis nach éng Kéier een
Réckblëck op déi vergaangen Saison erlaabt huet an dodernieft den Aktivitéitsprogramm fir dat kommend Joër virgestallt
huet. Nom Sekretäir wor et traditioneller Weis um Caissier, dem Gast Graas, fir eis den finanziellen Bilan vum
vergaangenen Joër ze maachen. Hien huet dem Veräin heibäi éng gesond finanziell Situatioun ausgesprach an huet
dodernieft den groussen Ansatz vun den Kassenrevisoren, dem Carlo Mack an dem Yvon Erpelding, gewirdegt. Den
Carlo huet unschléissend dann och déi gudd Aarbecht vun eisem Caissier nach éng Kéier ganz am Détail duurgeluecht,
dëst op déi Him eegen Art an Weis, mat vill Humor. Unschléissend hun sech eis Kassenrevisoren dann och bereet erklärt
hir Missioun och an der kommender Saison wouër ze huelen.
Dun stung den Héichpunkt un, d´Éierung vum Clubchampion vun der ofgelaafener Saison. Hei wor den Jung Äender
als Clubmeeschter herfir gaangen nodeems Hien een formidabelen Parcour, esouwuel am Fléissgewässer op der
Uewersauer ewei och am Stëllgewässer um Séi vun Rabais an der Belsch, un den Dag geluecht hat.

Déi zweeten Plaz wor fir den Mich Gilson an fir den Podium ofzeschléissen gouf den Luss Dilk den Drëtten.

Duerno koum et ënnert Divers zu der Unkënnegung vun zwee Punkten déi dëst Joër nei an eisem Programm sin, hei hun mir
éngersäits wëlles zum Gedenken un eisen verstuerwenen Member, den Patrick Riehl, éng Coupe Him zu Éieren op den
Rollénger Weiheren auszefëschen an dodernieft ass och am Hierscht éng Club - Sortie an Éisterräich un d´Strecken
vum Hotel Bräurup angeplangt. Nodeems mir schon laang un énger neier Uniform gefreit hun, huet eisen Caissier den
Gast dëst Joër Neel mat Käp gemeet an hat fënnef verschidden Modeller vun Hiemer matbruecht fir dass d´Memberen
konnten hei eis nei Uniform auswielen. Ewell mir Méckenfëscher guer net exigent sin huet et dun awer schon éngem

Muechtwuert vum Präsident beduerft fir dass mir eis op zwee Modeller konnten eenegen. Dëst wor doduurch bedéngt
dass eisen Caissier sech vill Méih bei der Auswiel gemeet hat an een Hiem méih schéin wor ewei dat Annert.

Een ganz symphateschen Geste wor och ewei den jëngsten Participant vun den Bannkuren, den Luka Lepage, deenen
zwee Organisatoren, dem Jang Quintus an dem Raym Paulus, mat éngem Cadeau Merci gesot huet fir déi vill Aarbecht
déi Sie sech am Kader vun den Bannowender gemeet haten .

Zum Ofschloss hun mir eis dun zesummen ee Film mat den Sortiën vum vergaangenen Joër ungekuckt an sin dun no éngem
laangen Owend mam Wëssen Heem gefour, éng ganz flott an symphatesch Generalversammlung mat erliewt ze hun mée
dodernieft hun mir awer och mat Grugel drun geduecht dass et an ee puer Stonnen schon erëm las géif goën ewell den
Dag no der Generalversammlung gin mir ëmmer traditioneller Weis op Rabais an d´Belsch fëschen. Elo bleiwt mir nach
nëmmen nach ze hoffen dass eis och d´Zoukonft erëm grad esouvill schéin Momenter zesummen beim Waasser bréngen
wäert ewei se eis bis elo vergönnt woren.

