
 

Haut Freides de 17. Mäerz 2017 ass op de Weieren zu Lamadelaine beim Alain, déi 20. uerdentlech 
Generalversammlung vum Fly Fishing Club aus Lëtzebuerg ofgehale ginn. Et haten sech eng 30 
Memberen afonnt fir un eiser Generalversammlung deel ze huelen. Fir unzefänken huet eise 

President, de Jean – Jaques May ee puer Begréissungswieder un déi Uwiesend geriicht. Hien huet dat 

ewéi ëmmer op déi Him eege sympathesch Aart a Weis gemaach an huet eis uschléissend souverän 
duerch den Owend gefouert. No senger Begréissung huet Hien ugesprach dass et zu nei Besetzungen 

am Comité komm ass an huet dunn d´Wuert un den neie Sekretär de Luss Dilk weiderginn, dee kuerz 

op d´Aktivitéite vum vergaangene Joer agaangen ass. 

Hei musse mir eng kléng Klammer opmaache fir ze erklären dass, nodeems Hien nëmmen ee puer 

Joer Aféierungszäit gebraucht huet, de Luss och elo offiziell de Posten vum Sekretär iwwerholl huet. 
Mir wëllen dann och op dësem Wee dem Erny Arend seng grouss Verdéngschter ronderëm eise 

Fëscherclub wierdegen an Him Merci soe fir all déi vill Aarbecht déi Hien fir säi Veräi geleescht huet 

an och nach weider leeschte wäert, ewell Hien bleift selbstverständlech Member vum Comité a wäert 
dobäi och nach weiderhin een A drop halen dass seng Aarbecht vum neie Sekretär och gewëssenhaft 

weider gefouert gëtt, wat dësen natierlech gären unhëllt. 

 



Duerno ass et weidergaange mam Keesebericht vun eisem Caissier de Gast Grass, och hei war et 

jo scho bei der leschter Generalversammlung ugekënnegt ginn dass de Jemp Hoffmann géif d´Kees 

vum Gast iwwerhuelen. Och Dëst ass elo offiziell verzunn an de Gast huet d´Aarbecht ronderëm eis 
Kees, déi Hien zesumme mam Jemp dat lescht Joer gefouert huet, virgedroen. Leider 

huet eise Keeserevisor de Carlo Mack de Wee op d´Weieren net fonnt gehat, an Dëst am richtege 

Sënn vum Wuert. Hien an de Yvon hunn dem Gast an dem Jemp awer bestätegt dass d´Kees korrekt 
gefouert ginn ass. Bei der Nofro op déi zwee Keeserevisoren hir Missioun och nach am nächste Joer 

wollten erfëllen, hunn alle Béid zougestëmmt esou dass de Yvon an de Carlo eis och am nächste Joer 

als Keeserevisoren zur Verfügung stinn. Natierlech wëlle mir och net vergiessen dem Gast nach eng 
Kéier Merci ze soe fir all déi gutt Aarbecht déi och Hien fir eise Veräi geleescht huet an och Hien kann 

sech net esou einfach aus dem Stëbs maachen a bleift och weiderhi Comitésmember an hält op 

Mannst nach een Daum op der Kees. Nodeems déi zwee Caissieren d´Entlaaschtung vun den 

Memberen kritt haten, sinn dunn séier nach déi austriedend Komiteesmemberen Alleguer an hirer 
Funktioun bestätegt ginn an dunn koum et zur feierlecher Éierung vun de Gewënner vun der 

Clubmeeschterschaft 2016. 

Clubmeeschter am Joer 2016 war, ewéi ëmmer, den Änder Jung ginn. Hien hat erëm 

am beschte gefëscht am leschte Joer a konnt deemno säin Titel aus dem Virjoer verdeedegen. Mir 
hunn eis dofir fir déi nächst Ausgab vun eiser Clubmeeschterschaft een Handicap fir den Änder 

ausgeduecht andeems Hien dës Kéier eng Hand op de Réck gestrëckt kritt a Gewiichter un 

d´Féiss gehaange kritt. Sollt Hien dann nach ëmmer gewannen, dierf Hien dann och 

selbstverständlech de Gewënnerplateau halen. 

 

Fize Clubmeeschter war och genee ewéi am vergaangene Joer de Dan Pierrot ginn, Hien hat sech 

wuel gutt drun gi mee et war awer net duer gaange fir den Änder vum Troun ze stoussen. Mee 
d´Hoffnung stierft fir d´Lescht an esou si mir sécher dass den Dan dëst Joer alles drusetze wäert fir 

dass den Änder de Gewënnerplateau net halen dierf. Gudden Drëtte war bei der Ausféierung vum 

leschte Joer de Raymond Thoma ginn. Hien konnt leider net uwiesend si fir säin Diplom 
ofzehuele mee dofir huet säi Fëscherkolleg den Dan sech alt nach eng zweete Kéier fir Hien éiere an 

feieren gelooss. 



 

An dunn koum et zu gudder Lescht zum ustrengendsten Deel vun der Generalversammlung andeems 

mir eis ewéi ëmmer, eis Rees duerch d´Joer 2016, ee Film iwwert iwwert eis Sortien am 

vergaangene Joer, ugekuckt hunn. Hei hunn mir schonn missen de Leit Schnittercher zerwéieren an 

et ass och déi eng oder aner Coupe Schampes vum Club offréiert ginn, an dee ganzen Opwand 
nëmme fir d´Leit bei Laun ze hale beim ustrengendsten Deel vun der Generalversammlung. Mir haten 

ewéi ëmmer eng harmonesch ofgelafe Generalversammlung ouni Onstëmmegkeeten an uschléissend 

hunn mir eis dunn Owes gutt gesiedegt op den Heemwee gemaach an der Virfreed op den nächsten 

Dag wou mir traditioneller Weis op Rabais fuere fir eise President héich liewen ze loossen. 

 


