Mine tanker om klubbens aktiviteter er, vi skal gå fra den nuværende krejlerklub, og
tilbage til at være den klub, der beskrives i vedtægternes §2. (kan du huske den –
ellers gør det!)
Hjemmesiden skal være ‘videnbank’ for medlemmerne, det er her man kan hente
underbyggede fakta (kataloger) om det danske grej og dansk lystfiskeris historie
i.f.a. artikler, som for en dels vedkommende er skrevet.
Jeg og rigtigt mange savner de hyggelige arrangementer i f.eks. Revhuset og på
Hessellund. Her var den rette balance af hygge, tid til noget socialt samvær og dem
der ønskede det - fik nok også byttet et hjul og en stang. I dag er vore træf en
hysterisk gang kommercielt ræs, og efter weekenden er folk skuffede, hvis de ikke
har solgt for et større femcifret beløb. Vi brugte ikke mange penge på at reklamere,
men vi havde det dæleme hyggeligt og havde tid til få nye venner og mødes med de
gamle.
Hvorfor skal vi egentlig servicerer den hårde kerne i klubben, der vel ret beset lige så
godt kan bruge internettets muligheder, og i øvrigt virker aldeles ligeglade med
formåles for stiftelsen af grejsamlerklubben.
Jeg er fristet til at foreslå, at vi lukker ned for loppemarked/auktion samt
Loppefiskeren, som vi gør det i dag. Loppefiskeren kører videre som ovenfor
beskrevet med f.eks. 2 årlige numre. Loppemarked kan vi stadig have i en eller
anden form 2 gange om året. Men hvor jeg gerne så nogle af de gode gamle takter
genindført fra bl.a. Revhuset, med noget hyggelig fællesspisning (stegt flæsk
m/persillesovs!) Der blev ikke brugt mange kroner på at reklamere for vores træf,
for at få besøgende. Men vi hyggede, og kom hinanden mere ved den gang.
Skulle der så være nogen der selv vil være arrangør af loppemarkeder, skal de da
have lov til det. Jeg mener vi skal bruge færre penge på træf, og i stedet bruge tiden
og kræfterne på hjemmesiden, så vi kan få banket den op til noget rigtigt stort –
stille og roligt bygge videre på den, så det historiske bliver bevaret.
Med disse tiltag ved jeg, der vil blive et vis medlemsflugt, og nogle vil skyde med
skarpt mod mig. Men det handler også om at få en debat i gang til vores seminar, så
alle muligheder kan blive vendt.
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