
,EKTION 1

Fiskeproiektfik
politisk velvilie
VALGMøDE: Umid-
delbart var der stor
interesse for, at
Kalundborg Kom-
mune skal med i
Fishing Zealand.

Der var stor velvilie fra deltagerne til, at Kalundborg Kommune skal

deltage i samaralaet f isning Zealand i fremtiden' Privatfoto

Søren Skou fra Gørlev
Sportsfi skerforening kunne
fortælle om det store frivil-
lige vandløbsarbejde, for-
eningerne udfører i blandt
andetHallebyA.

- Det kan kun gå for lang-
somt med at få Projektet oP

at stå, udtalte JohnnY Fors-
berg(E)

- Jeg kan kun være utro-
ligt positiv, sagde Susanne
Schiøtz Hansen (R)

- I sådan noget som det her
er 150.000 kroner til at finde.
Det er jeg sikker På, sagde

Sten Drejø (S).

- Jeg mener bestemt, at

Kalundborg Kommune bør
deltage i Fishing Zealand
fremadrettet, og jeg er sik-
ker på, det vil være Yderst
gavnligt for både erhverv og

turismen i regionen, sagde

Ole Geert Olsen.
Hans Munk (R), formand

i Kalundborg SPortsfisker-
forening og lokalPolitiker'
var heller ikke i tvivl om, at
Fishing Zealand vil være et
stort aktiv for Kalundborg
Kommune.

Rene Bengtsson fra Visit
VestsjæIland var også Posi-
tiv og kunne fortælle, at tu-
ristbureauerne allerede har
prioriteret kYstturisme som
indsatsområde i 2014'

KALUNDBORG: Omkring
60 mennesker var samlet i
Kalundborgs SPortsfi.sker-
forenings klubhus i Kalund-
borgfor athøre om Projektet
Fishing Zealand, som vil
fremme bæredYgtigt lYstfi-
skeri og lystfiskerturisme
påSjæliand.

Formålet var at diskutere'
om Kalundborg Kommune
bør indgå i Fishing Zealand.
Det var Kalundborg SPorts-
fiskerforening, som havde
taget initiativ til mødet og

inviterede lokalPolitikere,
Visit Vestsjælland, lokalt
erhvervsliv samt rePræsen-
tanter fra Danmarks SPorts-
flskerforbund og Fishing
Zealand,.

Kaare Manniche Ebert fra
Danmarks Sportsfiskerfor-
bund hotdt et oPlæg om hele
projektet, og næstformand i
Kalundborgs SPortsfisker-
forening, Jørgen ToPP-Jør-
gensen, kunne fortælle om
de mange muligheder, han
så for Kalundborg i Fishing
Zealand'

Lyng


