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Medlemmer 
Vi har mange medlemmer i OSF. Vi ligger i nærheden af det øverste niveau, foreningen nogen sinde har 

været på med 282 medlemmer pr. 25/2-22. Og vi har løftet foreningen med næsten 100 medlemmer siden 

lavpunktet 184 pr. 1/6-2019. Vi kan ikke måle flere medlemmer i DSF´s statistik, som går tilbage til 1/10-17. 

Er de mange nye medlemmer kommet pga. Corona? Ikke en eneste eller meget få - nye fiskere rammer 

typisk ikke foreningslivet, når de går i gang med lystfiskeriet. De starter ofte på egen hånd. Vores 

medlemsfremgang er kommet via tilbud, kommunikation, imødekommenhed og hårdt arbejde.  

Unge 
Vi har ikke en egentlig ungekultur i dag – Claus Foss og Rene Drewes rammer i retning af de unge, men skal 

vi have rigtig succes med de unge, skal vi have en ungekultur, hvor de unge kommer for at være sammen 

med andre unge og deles om deres interesse hos os.  

Vi forsøger på de sociale medier at ramme de unge men er trods alt begrænsede i vores formåen. 

Vi har kontaktet Ung i Odsherred og tilbudt et samarbejde med udgangspunkt i vores aktiviteter og deres 

ungekultur. 

Bredde 
Har vi bredde i OSF? Ja - vi har fået skabt en forening med bredde.   

Vi har et aktivt ferskvandsfiskeri med tilbud specialiseret i:  

• Lammefjordskanalerne 

• Moser og lokalvande 

• Sø og tilbud på Sjælland 

Yderligere:  

• Vi har en onsdagsklub for typisk de modne kystfiskere 

• Vi har aktivt vandpleje 

• Vi har tirsdagsaftener med fluebinding og foredrag om vinteren og fluekast om sommeren 

• Vi har en bred vifte af ture og åbne arrangementer henvendt til meget forskelligt fiskeri fx 

Makrelfestival, Karpefestival og Ørreddage  

Kommunikation  
Vi gør os umage med vores kommunikation. Flere og flere bidrager flot og aktivt og har forstået, at har man 

ikke kombinationen af gode aktiviteter og god kommunikation, opnår man ikke resultater. 

Vi har en spritny hjemmeside, som er søgt forenklet i sin opbygning - hvor de vigtigste emner fremhæves og 

er lette at finde. 



Lay out på hjemmesiden er moderniseret, og der er tilført dynamik ved, at seneste nyheder og 

arrangementer trækkes frem på forsiden og skiftes løbende og automatisk. Og så er den drevet af 2 både 

kompetente, venlige og imødekommende webmastere.  

Vi er ud over Facebook begyndt at være aktive på YouTube. 

Kultur 
Vi har arbejdet hårdt på at ændre nogle elementer, der var opstået i foreningskulturen.  Vi har arbejdet for 

at ændre centralisering, langsommelighed, negativitet, at bremse initiativer, dømmekraft og en forening i 

nedgang. 

Vi har som forening søgt at skabe decentralisering med bredde og inddragelse. I dag er vi 30 

ressourcepersoner, som bidrager i OSF.  

Vi søger aktivt at udvise imødekommenhed. Vi bakker initiativer op med positiv attitude, hurtige 

beslutninger og dag til dag kommunikation.  

Ingen der vil tage et initiativ skal mødes med afvisning som det første. Alle må deltage. 

Vi er aktive og inviterende over for gæster. 

Økonomi 
Har al aktiviteten tømt kontoen? Tvært om. Vi har i OSF opbygget en formue, som muliggør nye 

investeringer: 

• Trailer til vandpleje 

• Bådmotor til Tissø og ferske vande 

• Båd til saltvand helt eller delvist 

2022 
Som bestyrelse vil vi slippe foden lidt på speederen i 2022. Vi har arbejdet målrettet og til tider hårdt for at 

nå, hvor vi er nu. 

Vi vil sætte fokus på at hygge os med opgaverne, og vi vil give plads til udvikling i udvalg og blandt 

medlemmer. Dermed slipper vi lidt den målstyring, vi har arbejdet efter. 

Vi står i bestyrelsen inde for strategi og værner om OSF-værdier. 


