Referat fra Generalforsamling i OSF.
Dato: 22. februar 2019, kl 19.00
Sted: Klubhuset, Nygade 16 Asnæs
Antal deltagende i Generalforsamlingen: 28

Som traditionen byder blev GF indledt med spisning hvor der var 23 tilmeldte. Stig havde tryllet i de store
gryder og serverede en dejlig Lobescoves med hjemmesyltede rødbeder og andet lækkert tilbehør.
- stor tilfredshed fra alle med menuen. Tak for mad……

Fungerende formand Bjarne Andersen bød velkommen til Generalforsamlingen 2019.
Som 1. punkt på dagsordenen skulle der vælges en dirigent, her blev Michael Heiland foreslået. Michael
modtog valget uden modkandidat.
Michaels første opgave blev at finde en referent. Niels-Erik tager sig af referatet.
Derpå blev der udpeget 2 stemmetællere, hvis der skulle opstå et senere behov for dette. Erik Nybro og Jan
Aggerholm påtog sig hvervet
Michael kunne konstatere at GF var lovligt indvarslet, da der den 17. januar var indkaldt via OSF’s
hjemmeside.
Som næste punkt på dagsordenen var det fungerende formand Bjarne Andersen, der skulle aflægge
formandens beretning. Beretningen kan findes i referatet som bilag 1.
Efter beretningen var der mulighed for at komme med kommentarer til denne.
Torben Petersen mente det er vigtigt at der hurtigst mulig følges op på henvendelser fra nye/potentielle
medlemmer for at holde interessen fanget.
Fra Jan Aggerholm blev der udtrykt bekymring for at Makrelfestivallen overskyggede de øvrige aktiviteter.
Niels-Erik Torp oplyste at det fra bestyrelsens side var vitalt at OSF var synlig over for det officielle
Odsherred bla. Visit Odsherred. Bestyrelsen er også af den holdning at deltagelse i Makrelfestivallen også er
med til at tegne OSF over for evt. nye medlemmer.
Jan Aggerholm ville vide om det var muligt at begrunde det mindre antal deltagere på MF i 2018 kontra
deltagerantallet i 2017. Det kunne bestyrelsen ikke, men anså det heller ikke som værende et problem med
et mindre antal deltagere. Det bør også erindres, at der i 2018 var et overskud på knap 9.000 kr. på MF. I
2019 forventes der min. et overskud på 35.000 kr Det er ikke et mål i sig selv at nå et meget højt antal
deltagere i MF, så længe økonomien er fornuftig.
Fra rigtigt mange deltagere på MF i 2018 blev der udtrykt, at det var en rigtig hyggelig festival med en god
stemning.
Ellers var der bred enighed om det var en god og fyldig beretning, der blev vedtaget uden yderligere
bemærkninger.

Efter formandens beretning var det Juniorudvalget, der skulle aflægge beretning, men da der ikke er et
sådanne, var der i sagens natur ikke nogen beretning.
Michael overlod derpå ordet til Jan Aggerholm, der aflagde vandpleje udvalgets beretning.
Som altid har der været masser af aktivitet i udvalget.
Der har været spulet gydebanker i Gærde Å og udlagt skjulesten samt flere gydebanker i samme.
Jan udtrykte bekymring for at den meget tørre sommer og efterår i 2018 vil påvirke antallet af yngel og
smolt.
Man er altid meget velkommen til at deltage, når vandplejeudvalget skal udføre de praktiske opgaver med
at restaurere vores vigtige vandløb.
I 2019 skal Gærde Å have flere gydebanker, da den dels kan bære det, dels selv i tørre somre aldrig løber
tør, da den bliver tilført vand fra et rensningsanlæg.
I samarbejde med Vejdirektoratet skal Herrestup Bækken restaureres i løbet af april/maj.
Der er ansøgt om at lave et omløb af Anneberg Sørende forbi den nuværende sø.
Grønhavebækken, der har udløb i Nykøbing havn skal åbnes op i forbindelse med et klimaprojekt.
Beretningen blev godkendt uden yderligere kommentarer.
Herpå blev det tur- og arrangement udvalget der ved Jan Olsen aflagde beretning på de ture og
arrangementer der var blevet afholdt i 2018. Der var blevet afholdt ca 20 ture, men desværre er der flere
ture og arrangementer, der grundet manglende tilmelding måtte aflyses. Bla måtte Sommerfesten aflyses
da der kun var 8 tilmeldinger. Julefrokosten blev afholdt med 12 deltagere.
Grundet et lidt uskønt forløb i 2018 bliver der ikke uddelt turvinder præmier, på nær til Sinnet, der på en
tur til det Gule Rev fangede en torsk på over 24 kg. Stort tillykke med den flotte fisk, som nok bliver stående
som den største i mane år fremover.
Der bliver strammet op på indmeldinger fra turene i 2019, så turvindere får deres fortjente præmie.
De forsøges at finde ud af hvem, der har fanget den største havørred i 2018. Hvis du mener det er dig, så
kontakt Jan Olsen.
Der er et meget flot og alsidigt tur- og arrangements program på hjemmesiden, så det er bare med at bakke
op om de planlagte aktiviteter.
Beretningen blev godkendt.

Så var det PR og BLOB BLOB-udvalget der kom med deres beretning:
Der har været diverse aktiviteter i forbindelse med boostning af Makrelfestivallen på de sociale medier.
Fra udvalget kom der forslag om at lægge diverse foldere omkring kanalerne ud på Fiskekort.dk, hvor
mange køber dags- og ugekort. Det blev godt modtaget og skal bare sættes i værk. Det blev vedtaget at det
er en opgave for et evt. nyt kanal og moseudvalg, der dog først skal etableres.
Beretning godkendt.

Der har ikke været et Kanal- og moseudvalg og derfor ingen beretning.
Da klubhusudvalgets formand var fraværende, blev hans beretning fremlagt af dirigenten
Klubhusudvalgets beretning vedlægges som Bilag 2.
Der har ikke været indbrud efter der er opsat overvågningskameraer
Beretningen blev godkendt.

Ingen beretning fra Småbådsudvalg, da det ikke er besat.

Efter en kort pause, hvor det var muligt at få en kop kaffe samen med bagerens hjemmebagte kager, kunne
GF genoptages.
Regnskabet for 2018 blev gennemgået af klubbens kasser Lars Jeppesen.
Der har været forvirring om hvor de enkelte poster skulle ligge, hvorfor der muligvis ligger poster på de
enkelte udvalg, der rettelig burde ligge andet sted. Det ændrer dog ikke ved resultatet.
Regnskabet blev vedtaget af GF.

Bestyrelsen foreslog at der oprettes et Makrelfestival udvalg der fremadrettet tager sig af opgaven med at
arrangere MF. Dette blev vedtaget og punktet indgår senere på aktuel GF.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.
Budgettet for 2019 blev fremlagt og gennemgået af fungerende formand Bjarne Andersen.
Karl Mikkelsen bemærkede at der i hans optik ikke bør budgetlægges med et underskud.
Kommentarer hertil var at man havde forsøgt at lægge et så realistisk budget som muligt, samt at man med
vilje havde lagt en buffer ind på 10.000, såfremt der skulle være udvalg, der genopstår i indeværende
periode frem til næste GF.
Der er desuden afsat 12.000 kr. til Vandplejeudvalget, et beløb der er væsentligt over hvad de har brugt
tidligere, men som er afsat efter ønske fra Formanden for samme.
Klubhuset skal forsat være budgetplanlagt med drift af samme og nyanskaffelser hver for sig. Dette gælder
også i fremtidige regnskaber.

Herpå var der valg efter vedtægterne:
Da Jonas ønskede at træde et skridt tilbage og overlade formandsposten til en anden har Bjarne Andersen
været fungerende formand i en periode på ca. 4 måneder. Bjarne stillede op til den ledige post som
formand, med en bemærkning om at det kun var for det næste år.
Bjarne Andersen blev valgt at en næsten enig GF, hvor det kun var Anders Brown, det ikke kunne stemme
for at Bjarne blev formand. Hvad Anders havde imod valget står temmelig uklart for referenten……….

Som ny kasser blev Erik Nybro valgt uden modkandidat.
Til bestyrelsen blev Preben Hansen indvalgt i stedet for Niels-Erik Torp. Preben er valgt frem til 2020
Desuden blev Jonas Christiansen indvalgt for en periode frem til 2021.
Der var ikke kandidater til Juniorudvalget. Bestyrelsen blev bemyndiget til at oprette udvalget i løbet af
2019, hvis der kommer emner.
Til revisorer blev Torben Petersen og Michael Heiland valgt for en 1. årig periode.
Vandplejeudvalget fortsætter uændret.
Efter valg består tur- og arrangement udvalget af Jan Olsen, Niels Jensen, Preben Hansen, Flemming Wiit
samt Niels-Erik Torp.
PR og BLOB BLOB består fremover af Niels Møller Hansen, Torben Petersen, Michael Heiland samt Erik
Nybro.
Der var ikke nogen der ønskede at stille op til Kanal og Moseudvalget. Bjarne Andersen fik dog overtalt Poul
til at være konsulent, så han stiller sin viden til rådighed.
Bestyrelsen bemyndiges til at oprette udvalget hvis egnede kandidater dukker op.
Klubhusudvalg består fremover af Roland Sørensen, Ivan Zetterquist samt Jonas Christiansen
Det nyoprettede makrelfestivaludvalg består af Niels Jensen, Niels-Erik Torp, Ole Blom samt Lars Jeppesen.
Udvalget konstituerer sig selv på førstkommende møde.
Under punktet eventuelt blev det foreslået at undersøge muligheden for at der kunne laves en APP til OSF
for at gøre tilmeldinger, turprogrammer mm let tilgængelige. Hvis du har viden om hvad der kræves så
henvend dig gerne til bestyrelsen.
I forbindelse med Makrelfestivallen 2018 blev der lavet en film. Filmen blev, efter lidt udfordringer, vist på
GF. Filmen er bla. sendt til Visit Odsherred, der vil bruge filmen i forbindelse med promoveringen af
Odsherred som turistmål.
Selv om du ikke direkte et indvalgt i et udvalg er du altid velkommen til at deltage i udvalgets arbejde, bare
byd ind, hvis du kan gøre en forskel, stor eller lille.
Husk du er selv ansvarlig for, at der stadig er et højt aktivitetsniveau samt en god stemning i Odsherred
Sportsfiskerforening.
Som referent:

Som dirigent

Niels-Erik Torp

Michael Heiland

Bilag 1.
Formandens beretning
ORGANISATORISK
I øjeblikket et medlemstal på 211, med en fordeling som er angivet i forslag til budget 2019. Udviklingen ift.
samme tidspunkt sidste år er, det skal understreges at de aktuelle tal d.d. alene tæller de der har betalt
kontingent for 2019, så vi venter på de sidste.
Familiemedlemsskab +/-0
Juniorer -4
Pensionister +13
Seniorer -17
Det rent tekniske i forhold til udviklingen i antallet af medlemmer som følge af bevægelser i
familiemedlemsskaber er jeg ikke gået i detaljer med, dog giver familiemedlemsskaber et usikkert billede
ift. børn/alder
Det skal nævnes, at det ikke alene er Odsherreds Sportsfiskerforening der taber medlemmer, det er en
generel udvikling i Danmarks Sportsfiskerforbund og en generel udvikling for en meget stor del af danske
foreninger.
Der har i generalforsamlingsperioden været afholdt 9 bestyrelsesmøder og et antal andre møder
vedrørende konkrete arrangementer herunder møder vedrørende Makrelfestival – Mere om Makrelfestival
om lidt.
Bestyrelsen har bl.a. behandlet spørgsmål vedrørende, og deltaget i nævnte aktiviteter
1. Finde sine ben og finde ud af systemer – alt skulle dyrkes op fra bunden
2. Moser- og kanaler, som er en af vores akilleshæle
3. Spørgsmål vedrørende klubhus – mere om dette i beretningen fra klubhusudvalget
4. Planlægning og gennemførsel af Naturens dag sammen med andre organisationer i Odsherred
5. Deltagelse i Odsherreds Kommunes indvielse af ”Kyst og Strand” – Gør Odsherreds kyster kendte
6. Aktiv deltagelse i DSF’s kongres
7. Drøftelse af forhold vedrørende foreningens hjemmeside, og problemer med denne
8. Drøftelse af foreningens aktuelle og generelle situation
9. Forberedelse af generalforsamling

Jeg valgte at tage orlov fra bestyrelsesarbejdet grundet andet bestyrelsesarbejde i perioden fra sep. til efter
nytår. Det gik dog sådan, at Jonas ønske at blive løst fra formandsopgaven, og jeg indvilgede i medio
november at overtage denne frem til generalforsamlingen d.d.

Omkring Makrelfestivalen:
Planlægning og gennemførsel har krævet mange kræfter, og arbejdet har været lagt på få hænder på med
hensyn til planlægning og gennemførsel. Der har flere gange været efterlyst aktivister til deltagelse.
Bestyrelsen har deltaget og en lille håndfuld medlemmer. Det store arbejde som følge af at skulle startes
fra bunden. Makrelfestival blev gennemført med 135 deltagere, og genererede et overskud på 8.700.- Det
skal i den forbindelse nævnes, at der var en engangsinvestering på ca. 40.000.-, som efterfølgende betyder,
at der i kommende år vil genereres et betydeligt overskud, hvilket også fremgår af forslag til budget 2019.
Det er i øvrigt tankevækkende, at Makrelfestival 2017 kun kunne generere et overskud på 2.200.- med et
deltagerantal på ca. 250.
Planlægningen af Makrelfestival 2019 er stort set på plads, og vil i år ikke kræve samme store indsats i
forhold til planlægning. For at fordele arbejdet på flere hænder, har bestyrelsen stillet forslag om
oprettelse af et egentligt Makrelfestivaludvalg – om nogen så melder sig – ja det må vi se.
Aktivitetsniveau fra medlemsside:
Aktivitetsniveauet fra medlemsside er stadig stærkt begrænset, og ved gennemgang af bestyrelsesreferater
fra 2015 og frem til d.d. kan jeg konstatere, at det er et gennemgående og vedholdende problem.
Med hensyn til deltagelse i arrangementerne, så er det er lidt broget billede, eksempelvis blev
sommerfesten aflyst grundet manglende tilmeldinger, mens julefrokosten blev gennemført med et
forholdsvis antal få medlemmer. Til onsdagsklubbens fiskeri/møder er der et godt og stabilt fremmøde.
Nogle taler om, ingen nævnt ingen glemt, at alt var bedre i gamle dage – Det var altså dengang der var hvid
jul, bedre julegaver som man blev glade for, og vi gik i korte bukser hele sommeren. Da min tid i foreningen
er ganske kort, kan jeg ikke forholde mig til fortællingen om gamle dage, men jeg kan konstatere at der til
stadighed fremføres kritik af det arbejde bestyrelsen udfører, men kritikken er blottet for konstruktive
forslag.
Jeg tror vi skal prøve at finde, eller genfinde, de gode relationer mellem medlemmerne og mellem
bestyrelse og medlemmer.

Fremtiden - De 2 spor:
”Udviklingssporet” – Et par bud
1. Hvert enkelt medlem må bidrage til at der skabes en positiv ånd, og tænke sig om når man udtaler
sig om foreningen – Skab eller genskab den gode stemning

2. Foreningen være i stand til at tage hånd om nye medlemmer, og udvise en åbenhed og
hjælpsomhed overfor disse når de deltager i arrangementer – her har turlederne en opgave- altså
en åben forening fremfor en lukket loge – Dette skaber en god omtale, og giver foreningen ry for at
være et godt sted at være
3. Flere skal deltage aktivt i såvel arrangementer, som planlægning og udførelse af disse. Jeg går ud
fra, at Jan Olsen kommer med en lille fortælling om hvordan vi organiserede og arbejdede med
turprogrammet for 2019 under beretningen fra tur&arrangementsudvalget
4. En opblødning af den stramme organisering af udvalg
5. Kort sagt, vi er med i foreningen fordi vi vil noget sammen og kan gøre noget sammen – og vi har
hver enkelt hver især et ansvar

”Afviklingssporet”
1. Kort sagt – vi skal bare blive ved som det er nu, så skal tiden nok løse tingene af sig selv!
a. Opløsning
b. Fusion
I bestyrelsen har vi drøftet udfordringen ift. antallet af juniorer/unge og hvad der skal kan gøres. Der var
enighed om, at vi skal have ”foreningsbasis” på plads inden der kan iværksættes initiativer, og der skal
ligeledes være ressourcer til dette arbejde.
I budget 2019 kommer vi nærmere ind på ”små tiltag” der kan understøtte ”udviklingssporet”.
Når vi nu efter debatten om bestyrelsen/formandens beretning skal stemme om denne, skal man forholde
sig til hvilket spor vi skal følge, for mig er det ganske klart, vi skal følge udviklingssporet og ikke
afviklingssporet, om det så lykkes – ja det må tiden vise.
Hvis man ikke mener bestyrelsen har gjort sit arbejde godt nok, ja så må man stemme imod beretningen –
hvis man mener bestyrelsens indsats har været OK, og man vil følge udviklingssporet, med de forpligtelser
det medfører, så skal man stemme ja.

Bilag 2
Husformandens beretning til G.F. 2019.
I 2018 har vi desværre oplevet en del indbrud, og som følge deraf også hærværk, Politiet har været
kontaktet hver gang, og har sikret fingertryk og DNA.
Ved indbruddene er der ikke blevet stjålet noget, der er af egentlig værdi, lidt sodavand, øl og tomme
flasker, ved en af de indtil nu sidste indbrud blev der stjålet tre pakker pølser fra fryseren.
Som følge af alle de indbrud , blev Best. enig om at der skulle opsættes alarm op, og dette blev gjort, til en
pris på ca. 8.500 kr. Men trods skilte i alle vinduer om at der er alarm, fortsatte indbruddene, og når jeg
dukkede op, Ca. 5 til 7 min. efter alarmen var sat i gang, var personen væk.
Jeg mener at der har været 5 eller seks indbrud efter alarmen blev sat op, og derfor overvejede BST. om der
skulle foretages yderlig tiltag for at sikre vores klubhus og ejendom, og ved bst. møde i dec. besluttede BST.
at der skulle sættes overvågning op på matriklen, det blev så gjort i starten af Januar og kostede klubben
15.000 kr. uden flere omkostninger forbundet med anlægget.
Siden overvågningen er kommet op, har der ikke været eller forsøgt indbrud.
I Foråret 18. mødtes en lille skare, med Tommestok, sav, etc for at reparere og bygge nye Bord-bænkesæt
og nogle så vores telte efter og fik mærket de forskellige sider op til de forskellige telte, så det skulle være
nemmere at sætte dem op fremadrettet. Det var en hyggelig dag, og jeg siger tak, for hjælpen og det gode
selskab.
Jeg kunne godt tænke mig at vi fik malet huset i år, og når det bliver vejr og varme nok til det, vil jeg lægge
et opslag på bloggen hvor jeg vil invitere medlemmer, der har lyst, til at komme og hjælpe med at male, og
hvad vi nu finder på, at der skal laves. "MEN" skulle der være nogen der kunne have lyst til at komme og
male mm. inden jeg har fået sat gang i noget, er i velkommen til at kontakte mig, og sige at i vil lave noget
den dag/ dage, og så vil jeg sørge for der er de materialer der skal bruges, er der, eller få dem frem skaffet.
Y`s menn, som gennem flere år har benyttet sig af vore lokaler, har meddelt mig, at de efter første halvår i
2019, ikke skal bruge klubhuset mere, da de ophæver deres lille klub/Forening.
Det er vi naturligvis kede af, da de troligt har ydet et tilskud til, klubbens indkøb af nyt service mm.
OSF. takker for den tid, Y`s menn har valgt at benytte vores lokaler.
Det var ordene.

