Um Virowend vun eiser Sortie op Rabais, hunn mir zu Lamadelaine op de Weiere „beim Alain” eis 21.
uerdentlech Generalversammlung ofgehalen. Et haten sech dëst Joer zwar net esouvill Memberen
afonnt ewéi dat schonn eemol an der Vergaangenheet de Fall war mee déi Memberen déi de Wee op
d´Weiere fonnt hate, konnten enger harmonesch verlafener Generalversammlung bäiwunnen an
hunn domadder och dem President a senge Comitésmemberen hir Aarbecht, déi Sie dat ganzt Joer fir
de Veräi geleescht hunn, gewierdegt.
Lass gaangen ass et ewéi all Joers mat der Usprooch vun eisem President, de Jean – Jaques May. No
der Begréissung vun de Memberen huet Hien a kuerze Wieder dat vergaangent Joer mat eisem
Veräinsliewe Revue passéiere gelooss an huet dunn d´Wuert un de Sekretär weiderginn dee senger
Säits ee puer Wierder iwwert d´Sortien, déi dat lescht Joer stattfonnt hunn, verluer huet.

Uschléissend war et dunn um Caissier, dem Jemp Hoffmann, fir säin Keesebericht ze presentéieren,
deen ewéi ëmmer vun de Caisserevisoren iwwerpréift a guttgeheescht gi war, hei muss ech eng
Klammer opmaachen ewell no laange Joren als Caisserevisor de Carlo Mack an den Ivon Ierpeldeng
gefrot hunn fir kënnen ofgeléist ze gi falls sech aner Membere géife bereet erklären dës Missioun ze
iwwerhuelen. Et haten sech dann och séier zwee nei Caisserevisore mam Gérard Bertholet a mam
Jemp Nicolas fonnt fir Dës, iwwer Jore ganz gewëssenhaft ausgefouert Aarbecht vum Carlo a vum
Ivon, ze iwwerhuelen. Mir profitéieren dann och vun der Geleeënheet fir op dësem Wee nach eng
Kéier dem Carlo an dem Ivon Merci ze soe fir hir gutt Aarbecht a Sie bleiwe jo dernieft awer dem
Club als Memberen a Kollegen erhalen.
No der Presentatioun vum neie Joresprogramm, de Comitéswahle bei deenen déi austriedend
Comitésmemberen, Erni Arend, Dan Muno a Jemp Hoffmann, unanime erëm gewielt gi sinn, war et
dunn un der Éierung vum Clubchampion Dan Pierrot deen dat lescht Joer souverän Clubchampion
gi war andeems Hien sech esouwuel am Fléissgewässer ewéi och am Stëllgewässer als beschte
Fëscher erwisen hat.

Mir hunn dee flotten Owend ofgeschloss andeems mir eis bei Schnittercher an enger gudder
Coupe Cremant eise Film, d´Rees duerch d´Joer 2017, ugekuckt hunn. Den Dag no der General versammlung ass ëmmer Rabais ugesot, da fuere mir zesummen dohinner fir mat der Méck ze
fëschen. Och dëst Joer hate vill Fëscher sech afonnt fir bei groem Wanterwieder mat engem
äiskale Wand ee puer Stonnen zesumme mat de Kollege beim fëschen ze verbréngen.

Wei mir bei d´Waasser komm si ware vill Gobagen um Waasser an duerfir hunn mir et och da mat
dresche Mécke probéiert, et war allerdéngs net esou einfach déi richteg Méck ze fannen, och hat een

d´Impressioun ewéi wann d´Fësch Insekten direkt ënnert der Uewerfläch géife friessen. Ech hunn
mäin Gléck mat enger klenger wäisser Spent probéiert an hunn och scho beim zweeten Aworf eng
Forell gefaangen, duerno ass nach déi Eng oder Aner kucke kommen allerdéngs ouni d´Méck ze
huelen, et war awer esou séier eriwwer ewéi et ugefaangen hat. Duerno hunn ech mam Streamer un
der Intermediate Schnouer gefëscht a konnt esou vill schéi Fësch fänken. Den Dan Pierrot hat méi
Chance bei der Auswiel vu senger dresche Méck, Hien hat dat richtegt Muster fonnt a konnt esou
seng Fësch dresche fänken, den Albert huet dergéint mat der Nymph a vue gefëscht a war och
dauernd am Gaange Fësch ze drillen.

Ganz erfreet ware mir och dass eis Frënn aus dem noe Saarland, de Ferdi, de Jo an de Gerd ugereest
ware fir mat eis zesummen ze fëschen. Sie sinn eng lëschteg Equippe a stellen ëmmer eng
Beräicherung bei eise Sortien duer zemools wann ee bedenkt ewéi wäit Sie ëmmer fuere musse fir
mat eis zesummen ze fëschen oder fir un eise Bannowender deel ze huelen, ewell och do si Sie
ëmmer dobäi wann d´Zäit et Hinnen erlaabt. Nodeems d´Fëscher schonn Alleguerten eng gesond
rout blo Faarf am Gesiicht hate vu Keelt, ass endlech eise President virgefuer an Hien huet dunn mat
der Ënnerstëtzung vum Jemp dofir gesuergt dass mir erëm séier entdeet an opgeblitt sinn. Pain
surprise, Cremant, Chilli con Carne, Taart eng gutt Taass Kaffi an an an, Häerz wat begiers De méi.

Natierlech hunn mir eis net huele gelooss an hunn eis Mëttespaus richteg zelebréiert, jee ee
gutt Iessen a Gesellegkeet gehéiert einfach bei eis dozou a wann mir de Bauch esou richteg gutt
gefëllt hunn kann eis Näischt méi esou séier aus der Rou bréngen, net eemol eise President deen eis
natierlech ëmmer déi Eng oder Aner spille muss, Hien muss jo awer och fir säi gudde Ruff suergen.

