
  

Den Freiden 11. März 2011 um 20.00 Auer wor zu Leideléng am Centre sociétaire “ an der Eech ” déi 14. 

geweinlech Generalversammlung vum Flyfishing Club vun Lëtzebuerg. Den Virstand huet, ënnert der souveräner 

Leedung vum Präsident dem J.J. May, déi eenzel Punkten vum ordre du jour duurchgehol. Esou huet enner annerem 

den Sekretäir Erny Arend dat vergaangend Joër rekapituléiert an bei déier Geleenheet och d´Aktivitéiten fir dat 

kommend Joër virgestallt. Den Caissier Gast Graas huet den Keesenbericht virgestallt, deen och unanime gudd 

geheescht gin ass nodeems dësen vun den Kassenrevisoren iwwerpréiwt gin wor an den Carlo dem Gast éng 

exemplaresch Féierung vun der Kees ausgesprach hat. Duerno sin Diplomer vum Club Championat 2010 

iwwerreescht  gin, hei wor den Podium:  3.  Hoffmann Jemp    2. Erpelding Ivon an Clubmeeschter 2010  wor den 

Dilk Luss gin. Ofschléissend ass ënnert Divers iwwert verschidden Punkten geschwat gin ewou nach zousätzlech 

Froën opstuungen. Déi ganz Generalversammlung ass ewei all Joër an éngem harmoneschen Kader ofgelaaf ouni 

irgendwellesch Onstëmmegkeeten. 
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No deem offiziellen Deel ass dun een Patt vum Präsident, dem Jeek, offréiert gin,  Hien huet och d´ Bannowender 

ungeschwat déi all Joër vun November bis März, ënnert der fachmänneger Leedung vum Quintus Jang an ënnert 

der grad esou symphatescher  Mathëllef vum Paulus Raymond, ofgehalen gin. Bei déier Geleenheet stellt den 

Quintus Jang all Joër éng Rumm mat allen Mécken hir déi am Laaf vun den Bannowender ungefäerdegt gin woren. 

Dës gët dann un Hand vun Kartenspiller verloust an den glécklechen Gëwenner kritt dann dës konschtvoll 

Aarbecht vum Méckejang iwwereescht. Dem Méckejang séng Fäerdegkeet fir Mécken ze bannen kann Een och op 

sénger eegener Homepage http://www.meckejang.lu bewonneren, hei stellt Hien all Mount séng “ Fly of the month* 

fir. 

 

 

Den Dag no der Generalversammlung fueren mir traditioneller Weis op den Lac de Rabais ewou déi zweeten 

Sortie vum Joër stattfënd, den esougenannten ” Dag vum Präsident “, dat ass deen Dag ewou mir eisem Präsident 

d´Geleenheet gin eis Merci ze soën ewell mir dat ganzt Joër trei zu Him stin.........  

http://www.meckejang.lu/

