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MØDE REFERAT 
 
Til: Medlemmer i OSF  
Kopi:   
Fra: Steffen Skovgaard  
   
Emne: Bestyrelsesmøde 20160203 februar 06, 2016 

 
Mødedeltagere, fraværende i[ ]: Bjarke Knudsen, Carsten Poulsen, Niels Long, Kalle 
Ludvigsen, Søren Clement, Tage Nielsen, Steffen Skovgaard, Peter Holst, Roland 
Sørensen, Jan Aggerholm [Peter Rudfeld] 
  
Referent: Steffen Skovgaard 
 
Dagsorden: 

• Godkendelse af referat fra sidste møde 
• Godkendelse af dagsorden 
• Nyt fra formanden 

o Forbundet 
o Tissø 
o SU 
o Makrel festival 

 
Nyt fra kasseren 

o Kontantkasser og bilag 
o Medlemsstatus 
o Økonomi 

 
• Nyt fra udvalgene 

o Vandløbspleje 
o Juniorer  

� Klubaftener 
o Tur og arr.  

� Årets turvindere 
o Småbådene 
o Kanal og mose – Opsynsmænd, geddekonkurrence 
o Klubhus 
o PR og blob blob 

� Hjemmesiden 
• Generalforsamling 

o Sammenlægning af udvalg 
o Opstillingsliste 
o Vedtægter 

 
• Evt. og forplejning 

o Tur til put and take (Nikolaj vil gerne arrangere turen) 
o Vedtægter ift. udvalg 
o Repræsentanter i udvalg, antal og valg 
o Klubaftener, ugedag og frekvens 
o Wifi i klubhuset 
o Container 
o Odsherred Open 

• Næste møde 
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Godkendelse af referat fra sidste møde: 
Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer. 
 
Godkendelse af dagsorden: 
Dagsorden godkendt uden anmærkninger. 
 
Nyt fra formanden: 
 

• Forbundet 
Der er møde i Vejle og Bjarke sender info ud til alle ift. hvem der ønsker at deltage. 
 

• Tissø 
Der er modtaget brev fra lodsejere vedr. fiskeriet i Tissø. Lodsejere mener at der er 
overfiskeri i søen og ønsker derfor ikke at forlænge kontrakten. Der er 1 års fiskeri 
mere før kontrakt udløber. Der vil være møde sidst i februar om det videre forløb 
hvor Bjarke deltager. OSF støtter fiskeriet i Tissø med et årligt beløb på ca. 3000,-, 
hvilket skal genovervejes ift. udbyttet. 
 

• SU 
Aftale imellem OSF og SU er på plads og SU kan således fiske i kanalerne. OSF får 
til gengæld 4 login på SU’s hjemmeside og kan benytte sig af alle faciliteter i SU. 
Bjarke har møde med SU formand i uge 6, hvor han vil komme og fortælle om de 
fordele og muligheder der er i SU. Møde afholdes hos Bjarke og alle fra bestyrelsen 
er velkomne. Der vil senere arrangeres et møde for medlemmerne i OSF, hvor der vil 
være lejlighed til at komme og høre mere om SU og hvad de kan tilbyde. 
 

• Makrel festival 
Der har været møde med havnefogeden på Odden havn om de praktiske ting. 
Arbejdet med planlægning af festivalen er begyndt i klubregi og det første møde er 
afholdt. Alle der er interesseret i at deltage i planlægning og afvikling af makrel 
festivalen er velkomne og bedes rette henvendelse til Bjarke Knudsen eller Steffen 
Skovgaard. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Info om makrel festival 
deltagelse på 
hjemmesiden 

Steffen Skovgaard 2016.03.01 

 
Nyt fra kasseren: 
 

• Kontantkasser og bilag 
Der er pt. 2 kontant kasser i foreningen. Dette ændre til 1 kasse idet den ene af de 2 
ikke bruges. Der laves en kassebog til kassen således at udgifter og indtægter kan 
bogføres. Der vil fortsat være en kasse til salg af øl og vand på klubaftener etc. Øl og 
vand til fester afregnes i klub kassen og ikke kassen til salg af øl og vand, dette for at 
gøre det nemmere på sigt 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Oprette kasseborg Carsten Poulsen 2016.03.01 
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• Medlemsstatus 
Foreningen tæller p.t. 275 medlemmer. Medlemstallet ligger stabilt. 
 
Det blev vendt hvorvidt nye medlemmer får login til hjemmesiden etc. Peter Holst 
skal have besked ved nye medlemmer vedr. kontakt informationer og vil inden for en 
uge oprette login og sende dette. 
Det blev diskuteret om der evt. skal laves en standardmail til nye medlemmer fra PR 
og blob blob udvalget, hvis det kommer op at stå? Alternativt vil bestyrelsen lave en 
standardmail. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Udarbejdelse af 
standardmail 

Bjarke Knudsen/Peter 
Holst 

2016.04.01 

 
 

• Økonomi 
For 2015 er der et lille overskud på ca. 3000,-. Foreningen får i 2016 15.000,- i 
tilskud fra kommunen. Indtægter og udgifter balancerer på nuværende tidspunkt 
fornuftigt. Revisorerne har været på besøg og regnskabet er godkendt. 
 
Det blev godkendt fra bestyrelsen at der er økonomi til indkøb af en container til 
foreningen, således at å-folk mv. har et sted at opbevare deres arbejdsredskaber og 
værktøj. Der stilles 12.000,- til rådighed til indkøb af container. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Undersøge muligheder og 
indkøb af container 

Bjarke Knudsen 2016.04.01 

 
 

Nyt fra udvalgene 
• Vandløbspleje 

Udvalget har afleveret ansøgning om videre arbejde med Anneberg sørende men 
har endnu ikke hørt noget da dette skal i høring etc. 
 
Der har været stor sandvandring ved gydebankerne i Stenstrup løbet og der 
diskuteres derfor muligheder for etablering af sandfang for at undgå den stor 
sandvandring. FZ vil være med i arbejdet omkring sandfanget. 
 
Der er et projekt oplæg i støbe skeen omkring Gærde å, der vil blive informeret 
yderligere om dette når der komme nyt. Kommunen har undersøgt vandkvaliteten i 
Gærde å og denne er i top endvidere er der udført forsøg med øjenæg af Limno 
consult, hvorfor der spås et stort potentiale i denne å. 
 
Der arbejdes fortsat i Anneberg sørende og der er aftalt et møde med lodsejerne for 
at fremvise det arbejde der indtil videre er udført samt aftale fremtidigt samarbejde. 
 
Der er skrevet en artikel om Humbækken på Als, som ligner Anneberg sørende, i 
Bæredygtigt landbrug. 
 
Den fiskedød der har været oplevet i Anneberg sørende skyldes muligvis den lille sø 
på strækket. 
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Å-udvalget vil påbegynde et arbejde omkring gode vandplanter med det formål at 
fremme vandkvaliteten. Det skal undersøges hvor og hvordan arbejdet med disse 
planter skal udføres. 
 
Udvalget har været med til 2 opstartsmøder i Grusbanden. 
 
Der har været en snak med TØS folk omkring forureningen i Svinninge å, årsagen 
kendes endnu ikke. Der er et stort potentiale i Svinninge å og TØS vil gerne have at 
OSF går mere aktivt ind i arbejdet omkring Svinninge å. OSF vil derfor være 
behjælpelig med at etablere flere store sten og lave en aftale med TØS om niveauet 
af det fremtidige samarbejde. 
 

• Juniorer 
Antallet af aktive juniorer er faldet drastisk og der er derfor ikke etableret egentlige 
vinteraftener/klubaftener for juniorer. I stedet laves der arrangementer med fokus på 
juniorer hvor også seniorer er velkomne. Der er aftalt 3 aftener i februar med Steen, 
der vil komme og lave woblere. Indtil videre er der 12 tilmeldte. 
 
Udvalgsmedlemmer i juniorudvalget vil i større grad arbejde sammen med tur & 
arrangements udvalget omkring fremtidige arrangementer. 
 
Claus Voss fra Køge medeteam har kontaktet OSF og vil gerne stå for et 
arrangement i sommeren 2016, mere information herom følger. 
  

� Klubaftener 
Der er planlagt klubaftener frem til og med den 22 marts. Der er ikke 
lavet noget fast program for aftenerne, hvilket aftales fra gang til gang. 
Målet er at mødes i klubhuset og hygge sig. 
 

• Tur og arr.  
Skal turvindere have præmier på dagen eller skal disse deles ud på GF. Efter lidt 
snak blev det besluttet at der fortsættes med at dele præmier ud på GF. Etablering af 
årets fisker i foreningen blev vendt og tur & arr. Udvalget vil arbejde videre med 
dette. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Årets fisker – Møde i 
udvalg 

Tage Nielsen 2016.06.01 

 
� Årets turvindere 

De fleste er på plads, der mangler dog enkelte tilbagemeldinger disse 
kommer inden ugens udgang. 
 

• Småbådene 
Formanden for udvalget har snakket med Bjarke om at opløse udvalget idet der har 
været manglende opbakning til de ture der er arrangeret. Alle medlemmer opfordres 
derfor til at deltage i de arrangementer der stilles på benene i de forskellige udvalg. 
Formanden fortsætter sit arbejde i udvalget og stiller op til fortsat arbejde på GF. 
Der er arrangeret ture for 2016 og der opfordres til at gå ind på hjemmesiden og se 
under turprogrammet. 
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Der blev stillet spørgsmål om, om turene er ved at dele sig op i decideret trolling 
fiskeri og almindeligt bådfiskeri? Dette kunne der ikke entydigt svares på! Vigtigst er 
dog at vi kommer ud på vandene og fisker. 
 

• Kanal og mose – Opsynsmænd, geddekonkurrence 
Udvalget er ”dødt” og det er derfor vigtigt at der findes nogle til at varetage opgaven. 
Bjarke vil skrive info ud til alle medlemmer. Der var afbud fra Peter Rudfeld som 
ønsker at stoppe som formand i udvalget. Der overvejes at afholde en 
geddekonkurrence i kanalerne. Pro Outdoor i Holbæk vil gerne samarbejde omkring 
det gode geddefiskeri der er i kanalerne. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Info på hjemmeside 
omkring deltagelse i 
udvalget 

Steffen Skovgaard ASAP 

 
 

• Klubhus 
Der er blevet bevilget 1000,- til nye indfatninger da de gamle trænger til udskiftning. 
Foreningen har modtaget en del materiale i form af blade (sportfiskeren fra 
1960’erne og frem) samt diverse andre bøger, der laves en hylde til at opbevare 
disse. OSF har modtaget en del service (fade, skåle etc.) fra wise men klubben. 
 

• PR og blob blob 
Der mangler medlemmer til udvalget, hvilket der oplyses om på hjemmesiden. Der 
arbejdes fortsat på at forbedre hjemmesiden, så hvis du har kommentarer til 
hjemmesiden så venligst kontakt Peter Holst. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Info på hjemmeside 
omkring deltagelse i 
udvalget 

Steffen Skovgaard ASAP 

 
 
Generalforsamling 
 

• Sammenlægning af udvalg 
Iht. Vedtægterne er udvalgene delt op men der arbejdes i højere grad på tværs af 
udvalgene for at få større synergi. Endvidere er der mangel på udvalgs medlemmer 
hvorfor det har været nødvendigt at slå nogle udvalg sammen. Problematikken 
omkring manglende medlemmer i udvalg bringes op på GF. 
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• Opstillingsliste 
 

Følgende udvalgsmedlemmer er på valg og følgende nye stiller op: 
 
Udvalg/Medlem Ny kandidat der 

stiller op 
Modtager genvalg 

 Ja Nej 
Bestyrelse  
Bjarke Knudsen  X  
Søren Clement  X  
Niels Jensen   X 
Steffen Skovgaard X   
Junior udvalg Mangler 2-3 nye medlemmer 
Brian Sarto  ? ? 
Niels-Erik Torp    
Oliver Sarto   X 
Tur og Arrangement Mangler 1 nyt medlem 
Steffen Skovgaard  X  
Kalle Ludvigsen  X  
Niels Jensen X   
Småbåds udvalg Mangler 1 nyt medlem 
Niels Jensen  X  
Peter Holst   X 
Søren Clement  X  
PR & Blob Blob Mangler formand 
Niels Møller Hansen    
Nikolaj Larsen    
Peter Holst X   
Steffen Skovgaard X   
Vandpleje udvalg  
Jan Aggerholm  X  
Anders Pedersen  X  
Sinnet Thueslev  X  
Kanal udvalg Mangler formand og 3 nye medlemmer 
Peter Rudfeld   X 
Klubhus udvalg  
Niels Jensen  X  
 
Der appeleres til alle medlemmer der har lyst til at deltage i et udvalg om at stille op. 
Det er på nuværende tidspunkt mange af de samme der deltager i flere udvalg, 
hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Er der derfor nogle der har lyst til at deltage i et 
udvalg eller vide mere om hvad der arbejdes med kan et medlem fra bestyrelsen 
eller udvalget kontaktes. 
 

• Vedtægter 
Det blev besluttet at føre revision af vedtægterne så de bliver mere tidssvarende. Der 
vil blive arbejdet med dette i løbet af 2016 frem til næste års GF. 
 
Nye kontingent satser bringes op på GF i 2017. 
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Evt. og forplejning 
 

• Tur til put and take (Nikolaj vil gerne arrangere turen) 
Bringes op i Tur & arr. Udvalget. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Møde i udvalg Tage Nielsen 2016.03.01 
 

• Vedtægter ift. Udvalg 
Se under Generalforsamling 
 

• Repræsentanter i udvalg, antal og valg 
Se under opstillingsliste. 
 

• Klubaftener, ugedag og frekvens 
Klubaftener afholdes for fremtiden på tirsdage fra 19:00-21:00. Udvalg skal i god tid 
planlægge hvad der evt. skal ske på klubaftenerne således at dette kan meldes ud i 
god tid. Planlægges på bestyrelses møde efter sommerferien. 
Husk at rydde op i klubhuset efter brug!!! 
 

• Wifi i klubhuset 
Aftale omkring brug af mobil telefon som ”hot spot” ligger klar. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Oprettelse af mobil telefon Bjarke Knudsen 2016.03.01 
 

• Container 
Se under nyt fra kasseren 
 

• Odsherred Open 
Punktet tages op i tur & arr. Udvalget sammen med Jan Aggerholm. 
 
Emne Ansvarlig Deadline 
Møde i udvalg Tage Nielsen 2016.03.01 
 

• Næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde er 2016.03.16 

 


