Jeg foreslår, at bestyrelse og generalforsamling diskuterer klubbens formålsparagraf – et
”fysisk” dansk lystfiskermuseum. Det må stadig være vores mål, men de seneste mindst
15-20 år har vist, at museumsverdenen ikke er moden, og hvor det nok er økonomien og
driften, der trækker ned. Odder Museum har en flot samling, men har de vist den? Jo, 3
særudstillinger, Tun, Svend Saaby og isfiskeri – men alt ligger på depot og samler støv.
Ingen andre D.G.K.er end Heinz har brugt så mange timer og kilometer for at prøve og
indfri vores formålsparagraf – desværre uden held. Lyspunkterne er Skjern/Egvad og
Fiskerimuseet i Esbjerg. Land- og Skovbrugsmuseets flytning til Djursland og Kultur
ministeriets anbefaling, at de ”optog” lystfiskeriet, har jeg intet hørt til efterfølgende.
Derfor vil jeg foreslå, at klubben bestyrelse og generalforsamling overvejer at lave et
”Danmarks digitale Lystfiskermuseum” – åben for alle.
Der er snesevis af artikler i Loppefiskeren, som umiddelbart kan bruges. Vi kan spørge
Helge og Heinz (der er bedst til tekster) om de vil redigere og videresende til ny
webmaster, der af den grund ikke behøver at have det mindste kendskab til gammelt grej.
Der skal bruges mange foto og her er Heinz og Jørn Rusted-H. oplagte emner efter min
mening. Klubbens grejsamling ligger (og bliver) hos Peter. Alle bor i Københavns området.
Digitalmuseet forestiller jeg mig inddelt i:
1) Dansk fabrikerede fiskehjul (indtil1986, måske suppleret til efter 1986, bl.a. privat
fremstillede utrolig flotte fluehjul (Bent Duedal m.fl.)
2) Dansk fabrikerede stænger – her må Ole og Ove’s gule hæfte være grundlag. Vi
har tilladelse fra Ove og Ole til at anvende det. Det originale manuskript og alle
mine tilføjelser beror p.t. hos Steen Ellemose, der sammen med en ven overvejer
en sammenskrivning og deres tilføjelser.
3) Dansk fabrikeret ende grej – artikler fra Loppefiskeren, RY-FI, Halk og mange flere.
4) Diverse – fluer, støbeforme, fiskeformer (togger, vippe m.v.)
5) Lystfiskerlitteratur (til 1986) udgivet på dansk – det grønne hæfte.
6) Bibliografier – bl.a. Saabye, dyrlægen, Jens Ploug, Heinz, Kai Jensen, m.fl.
7) Andet – Herunder lokale foreninger (Jubilæumsskrifterne!)

