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Odsherreds Sportsfiskerforening 

Referat fra bestyrelsesmøde i OSF den 4. august 2020. 

Deltagere: Roland, Preben, Bo, Jan Aggerholm, Jonas, Long Niels, Erik, Sinnet 

1.0 Valg af referent: Sinnet 

 

2.0 Godkendelse af dagsorden og referat fra mødet den 10. juni: godkendt. 

 

3.0 Møde med TØS:  Jan inviterer TØS til et møde hos os, hvor Erik også deltager. Gerne faste aftaler vedr. vores 

støtte og evt. opsigelse og deres ydelser i form af fiskeri ved Tuse Å.  

4.0 Policy: Vi fortsætter efter bedste evne, men vælger ikke ny formad før næste GF. Ingen i bestyrelsen ønskede 

at påtage sig rollen som fungerende formand. Forbundet har iværksat kontingentforhøjelser, og Erik har forhøjet 

vores kommende kontingenter (ca. 8%) iflg. beslutningen ved GF. 

5.0 Foreningens fiskevande: 

5.1 Opsyn ved kanalerne: Morten Greve Nielsen har påtaget sig opsynet. Et par potentielle hjælpere er ved at 

tilmelde sig. Erik laver et kontrolskilt. Preben informerer Morten og aftaler en ”Kanaldag”, hvor alle 

medlemmer/fb-venner inviteres til oprydning ved Kanalerne med start og slut ved klubhuset. Der mangler skilte 

ved kanalerne, bør fremmes. 

Long Niels besøger alle lodsejerne sidst i august. 

5.2 Indsamling af dagkortbetalinger: Sinnet henter hos Turistkontoret i Nykøbing, Erik hos Outdoor Asnæs. 

5.3 Lynghuse Mose: Vi har stoppet alt planlagt arbejde med broer. Erik Søderlund vil holde os informeret om 

salgssituationen (Erik). 

6.0 Status fra udvalgsformænd: 

6.1 Tur og arrangement: Niels fortalte: Torbens store initiativ og arbejde på fb har givet lige knap 500 følgere. Vi 

forventer et stigende antal medlemmer. Lige nu kontakter Torben og Michael alle følgerne med en personlig 

velkomst på messenger. Der er udpeget en fb vinder af konkurrencen for juli. 

Der er udarbejdet flotte plakater, ny folder, visitkort m.m. Niels har været rundt mange steder med vores 

materialer og har mødt god vilje til ophængning og opbakning. 

Henrik Andersen, som har opsyn med bl.a. Brynshøj Sø, har meldt sig ind og tilbyder hjælp med ophængning af 

plakater og salg af klistermærker og udlevering af vores nye folder. Han vil gerne instruere nybegyndere i P&T. 

Er det starten på et nyt P&T udvalg?  

Bestyrelsen takker hermed Torben for den flotte indsats! 

 

6.2 Vandpleje. Jan fortalte: Udvalget har fået godkendelse til et omløb ved Anneberg Sørende. Naturstyrelsen 

har givet tilsagn om økonomisk støtte, resten vil blive søgt gennem fonde. Der er også givet tilladelse til 10 nye 

gydebanker med skjulesten i AS, det betales gennem fisketegnsmidler. I Gærde Å skal der foretages spuling af 

gydebanker. Der er - trods det nye sandfang- stadig for stor transport af sediment. På Kommunens foranledning 

skal der elfiskes til efteråret, hvis åerne ikke tørrer ud. 

6.3 Klubhusudvalg. Roland fortalte: Alarmen tager ikke altid fat, det undersøges, om kontakten skal skiftes. Vi 

mangler ekspertise til video overvågningsudstyret, Roland kontakter Ole Blom. 

Vi har fået den årlige arealaftale fra Kommunen. Erik undersøger, om det er OK at han underskriver som kasserer. 
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6.4 Andre udvalg. Intet nyt. 

 

7.0 Kommunikation med DSF. Nu godkendt. 

8.0. COVID-19. Erik har ansøgt om erstatning på 25.000 svar ventes sidst i august. 

9.0. Forslag fra Niels: 

9.1: Hvordan kan vi alle bidrage positivt? Vi forsøger alle at bidrage positivt. 

9.2: Hvem stiller op til artiklen i Sportsfiskeren? Erik stiller op. 

9.3: Klaus Foss, som er medlem, tilbyder efter aftale med Torben at sende nogle af sine bekendte fiskere til 

Kanalerne med et gratis fiskekort, mod at de efterfølgende leverer en fortælling derom til vores fb (og bloggen). 

Vi vil levere 10 fiskekort som en start, Niels og Torben vil følge op på hvordan de bruges og om fortællingerne 

kommer frem. Går det godt, kan der leveres yderligere 10 fiskekort. Hvert fiskekort (dagkort) skal forsynes med 

fiskerens navn og dato for den dag, det gælder. 

9.4. Hvordan skal vi tage imod og fastholde nye medlemmer, som tilbyder at gøre noget? Vi vil indkalde til et 

helst personligt møde og aftale nærmere, se feks. 5.1 vedr. ”Kanaldag”. 

 

Evt.: Vi nåede ikke mere. Vi fik heller ikke aftalt ny dato. 

 

Referent Sinnet Thueslev 05.08.2020/rettet 24.08.2020 


