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GF indledtes med spisning, hvor der var 23 deltagere. Til GF var der 24 deltagere. Bjarke takkede Stig for den gode 

labskovs (applaus) og for de af Brugsen sponserede kager til kaffen (applaus). Alle de nedenfor nævnte beretninger 

blev godkendt af forsamlingen. 

1. Valg af dirigent. Erik Nybro Olsen blev valgt og konstaterede, at GF var lovligt indkaldt og at regnskabet var 

udsendt i god tid. Gav ordet til Formanden. 

2. Formandens beretning. Bjarke: Fra Vig Festivalen har vi modtaget sponsorat til det nylig indkøbte AV udstyr. 

Medlemstallet er næsten uforandret. Forbundet har mistet medlemmer på Sjælland. Makrelfestivallen var en succes, 

som vil blive gentaget. Vi har et godt samarbejde med Køge om fiskeri i kanalerne. Vi giver fribilletter til Ulfborg. 

Vandløbsplejeudvalget er meget aktivt. Flere poster i bestyrelse og udvalg har tomme pladser. 

3. Junior udvalgets beretning. Bjarke: Vi har 6 juniorer. Fishing Zealand har haft et juniorarrangement i Kanalerne 

med ca. 25 deltagere. Udvalgsarbejdet foregår i samarbejde med Tur og Arrangement. 

4. Tur og Arrangement udvalgets beretning. Tage: Der har været ca. 30 fisketure. Turlederne skal huske at 

indberette fangstrapporter, der er kun modtaget 12 stk. De to ørreddage var velbesøgte. Kalle: Der er planlagt 30 

ture i 2017, desuden kun 1 ørreddag (uden hornfisk) og 1 Odsherred Open. Kr. Himmelfart bibeholdes som en 

familiedag. 

5. PR og Blob Blob udvalgets beretning. Carsten: Bloggen og hjemmesiden fungerer godt. Det anbefales, at man er 

tilmeldt bloggen. Vi har to profiler på Facebook. Udvalget har sendt et papirbrev til de knap 60 medlemmer, som vi 

ikke havde mailadresse på. Nogle har afleveret ny eller ændret mail. Der blev i 2016 udarbejdet en ny infofolder med 

Niels Møller Hansens hjælp. Den er klar til brug og er rettet mod hvervning af nye medlemmer. Der overvejes en ny 

form for nyhedsbrev i stedet for det tidligere Blob Blob. 

6. Mose og Kanaludvalget. Casper: Det årlige besøg hos Lodsejerne blev gennemført. Lynghusemosen er lagt ind 

under SU. Der er ikke efterladt så meget affald som tidligere. Fiskekort.dk fungerer fint. Udestående fordringer er 

indkommet og salgssteder besøgt. De fleste fiskere har klubfiskekort, det kniber med det statslige fisketegn. 

7. Småbådsudvalget. Roland: Der var planlagt 8 endagsture. Heraf blev 4 afholdt med deltagelse af 1-2 både, 1 blev 

aflyst pga. vejr, 3 manglede tilmelding. Turen til Det gule Rev var ramt af dårligt vejr. Turen til Norge gik godt. Turen 

til Møn var også velbesøgt. Der er planlagt 7 ture i dette år. Roland trækker sig fra udvalget. 

8. Klubhusudvalget. Søren: Der er indkøbt en 40 fods jerncontainer og en stor gasgrill. Hele klubhuset skal males til 

sommer. Roland og Jørgen har passet græsset, tak for det. 

9. Vandløbsplejeudvalget. Kalle leverede en fyldig beretning om alle udvalgets aktiviteter: udsætning af yngel og 

smolt, fangst og strygning af forældrefisk til opdræt i klækkeriet i Odense. Forbedring af yngleforhold i mange af 

områdets små åer gennem etablering af gydestrækninger og skjulesten. Optælling af gydegravninger. Forsøg med 

slyngninger i Anneberg Sørende (Ålborgmodellen), det har givet en ren bund i strømrenden. Hjælp til Kommunens 

bestandsanalyse i Kanalerne ved biolog Peter Henriksen. Planlægning af omløb ved AS-søen og af etablering af 

vådområde (vandreservoir til den store å) i Grevinge skov. Godt samarbejde med Naturstyrelsen, Kommunen, 

Forbundet, TØS, Peter H., DTU aqua – tak til alle. Jan og Kalle har været til Vandløbsdag i Kommunen. 

10. Kassereren aflægger regnskab. Carsten: Vi havde ca. 275 medlemmer ved årsskiftet. Regnskabet var blevet 

udleveret, det blev gennemgået og godkendt. Karl Erik anbefalede at se på, om afskrivningen på klubhuset er stor 

nok. 

11. Indkomne forslag og budget. Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse i 2018 og 2019 sådan, at medlemmerne 

godkender den præcise del, der går til OSF, og så et ukendt beløb til Forbundet. I dag varsler Forbundet først en 

kontingentforhøjelse for f.eks. de kommende år (er sket), og senere beslutter de beløbet. Derfor har OSF ikke vidst 



præcis, hvad der var tilbage til budgettet. Det medførte nogen diskussion. Men efter at de anslåede kontingenter for 

2018 og 2019 var blevet oplyst, blev bestyrelsens forslag vedtaget.  

De samlede, anslåede kontingenter er:  junior 145 kr., ungdom 535 kr., senior 670 kr., pensionist 540 kr., familie 1: 

795 kr., familie 2: 695 kr., familie 3: 560 kr. Vi vil oplyse om det samlede kontingent på hjemmesiden, når vi får de 

endelige beløb fra Forbundet. 

 De vedtagne kontingenter direkte til OSF er: junior 145 kr., ungdom 275 kr., senior 275 kr., pensionist 145 kr., alle 

familie kontingenter 300 kr. 

Budgettet blev gennemgået og godkendt. 

12. og 13. Valg til bestyrelsen med suppleanter. Næstformand Kalle Ludvigsen, Carsten Poulsen og Peter Holst 

(suppleant) var på valg og modtog alle genvalg. Den åbne plads som juniorrepræsentant var på valg, men der var 

ingen kandidat. Formand Bjarke Ø. Knudsen, Søren Clement, Steffen Skovgaard og Tage Nielsen (suppleant) var ikke 

på valg.  

14. Valg af revisorer. Erik Olsen var på valg og blev genvalgt. Philip Aust var ikke på valg. 

15. Valg til Juniorudvalget. Formand Steffen Skovgaard og Niels Erik Torp var på valg og blev genvalgt. Den ene åbne 

plads var på valg, men der var ingen kandidat. De to åbne pladser var ikke på valg. Det blev besluttet, at hvis nogen 

melder sig i løbet af året, kan udvalget selv besætte de tomme pladser. Dette gælder også alle øvrige udvalg med 

tomme pladser. 

16. Valg til Tur- og Arrangement udvalg. Formand Tage Nielsen og Søren Clement var på valg og blev genvalgt. 

Steffen Skovgaard og Kalle Ludvigsen var ikke på valg. 

17. Valg til PR og Blob Blob udvalget. Peter Holst og Erik Nybro Olsen var på valg og blev genvalgt. Formand Carsten 

Poulsen, Niels Møller Hansen og Nicolaj Larsen var ikke på valg. 

18. Valg til Mose- og Kanaludvalget. Den åbne plads som formand og den som udvalgsmedlem var på valg, men der 

var ingen kandidater. Casper Jakobsen og de to andre åbne pladser var ikke på valg. 

19. Valg til Småbådsudvalget. Formand Roland Sørensen og Bjarke Ø. Knudsen var på valg. Roland ønskede ikke 

genvalg, i stedet blev John Hansen valgt. Bjarke blev genvalgt. Niels Jensen, Nicolaj Jeppesen og Søren Clement var 

ikke på valg. 

20. Valg til Vandløbsplejeudvalget. Karl Erik Mikkelsen og Kalle Ludvigsen var på valg og blev genvalgt. Formand Jan 

Aggerholm, Anders Brown og Sinnet Thueslev var ikke på valg. 

21. Valg til Klubhusudvalget. Formand Søren Clement og Roland Sørensen var på valg og blev genvalgt. Den åbne 

plads var ikke på valg. 

22. Eventuelt og uddeling af årets præmier. Kalle og Søren nævnte dato for turene og eventuelle turvindere, som fik 

overrakt en flaske. På en del af turene var der kun fanget undermålere eller slet ikke noget. Karl Erik fortalte lidt om 

Onsdagsklubben og nævnte dens fangster i efteråret. På Norgesturen havde Jim Jakobsen fanget en helleflynder på 

39 kg. Årets Havørred på 3,952 kg blev fanget af Karl Erik Mikkelsen, og Årets Torsk på 10,5 kg blev fanget af Bjarke 

Ø. Knudsen. 

Vi diskuterede den manglende tilslutning til bestyrelsesarbejdet og til GF. Kan der nytænkes, kan man opsøge nogle 

folk personligt gennem kartoteket, kan vi alle være mere imødekommende over for nye eller yngre eller ældre 

medlemmer. 

Det blev forslået at samle opslagstavlens ældste fotos i mapper, så der bliver plads til nye opslag fra medlemmerne. 

Bjarke takkede for god ro og orden. 

                                                                                                                                                                          Sinnet Thueslev 

 



 

 


