
 

 

 

   

        Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning samt udvalgsberetninger. 

3. Kassereren aflægger det revideret regnskab herunder evt. Bemærkninger fra den kritiske revisor 

4. Indkomne forslag 

5. Valg til bestyrelsen 

Kasserer.                       Torben Johansen modtager genvalg 

Bestyrelsesmedlem        Gert Svenningsen modtager ikke genvalg 

Revisor                          Jørgen Guldbrandsen modtager genvalg 

Bestyrelsessuppleant. 

Revisor suppleant. 

6. Kontingent for den kommende sæson 

7. Fastsættelse af medlemstal 

8. Præmieuddeling 

9. Eventuelt, herunder forbundet og lokalforeningerne. 

        

      Fremmøde 21 medlemmer inkl. Bestyrelsen og gæster fra sorø 

1. Holger blev valgt som dirigent, GF er lovlig indkaldt 

2. Formandens beretning 

Vi har holdt den årlige lodsejer fisketur som igen var et vellykket arr. Dog uden fangst af fisk gentages igen i 

år. 

Hjemmesiden fungerer fint, har givet en hel del nye medlemmer. Juniorafdelingen har klubaften hver mandag 

meddeltagelse af 10-12 unge mennesker, men der er plads til flere. 

Vi har afholdt oprydningsdag ved Tryggevælde å sammen med dansk naturfredningsforening. Der blev samlet 

meget affald sammen, så benyt venligst de opstillede affaldsbeholdere eller tag det med hjem. 

Gentages igen i 2012. 

Vi har fået nyt fiskevand, Kimmerslevsø hvor vi har en jolle liggende som kan benyttes der kan også fiskes fra 

land. 

Vi har afholdt diverse konkurrencer til forårskonkurrencen var der dog kun mødt 3-4 medlemmer til 

efterårskonkurrencen var vi 21 og heraf var der 7 juniorer super fremmøde nok det bedste det har været i flere 

år, det tegner godt for fremtiden. 

Venskabskonkurrencen med Sorø blev afholdt med det sædvanlige resultat. 

Fiskeriet i både Køge Å og i Tryggevælde Å var super efter havørreder i foråret om det vil gentage sig i år vides 

ikke. Dog savner jeg fangstrapporter. 

Dagkortsalget er også gået godt. 

Vi har en 5-6 opsynsmænd som kontrollerer ved åerne. 

 

Køge 

Sportsfiskerforening 
Har afholdt sin årlige generalforsamling  
 

 

 

 



Fiskeriet på havet har været med meget lav deltagelse, og med tab, så i år er der kun planlagt 3 turer der kan 

dog komme flere hvis der kommer flere deltagere og jeg kan kun opfordre til at deltage vi har det altid 

hyggeligt på disse ture. 

Prambroen er ikke udkommet som lovet og nu mangler vi igen en redaktør hvad gør vi?. 

Tilbuddet om at låne Vallø Slotspark kvit og frit til et arrangement flot gjort af Vallø Stift er stadig åbent. Det 

arbejder vi stadig på, men det vil kræve en del hjælp så meld gerne tilbage hvis i vil hjælpe. 

Der har været store problemer med medlemsadministrationen hos forbundet og det er desværre stadigvæk, og 

som har gjort arbejdet kasserer meget besværligt, og det har kostet os tab af medlemmer. Det har været 

medvirkende til at 3 Sjællandske klubber har meldt sig ud af forbundet. Sorø, Ringsted og Ishøj. 

Om vi skal melde os ud ved jeg ikke, men vi kan tage en debat om det under eventuelt. 

 

Til sidst vil jeg sige tak til Gert for hans arbejde i bestyrelsen, og til Per for hans arbejde som turledere. 

Kommentar til formandens beretning. 

Gert: Hvad er bestyrelsens holdning til forbundet?. 

Niels: Få hvad vi forventer for vores penge, og er forbundet det talerør som vi forventer det er noget vi må 

tage stilling til. 

Henrik: Der findes en del kurser, og vi kan få hjælp til vandplejen. 

Best: Vi bliver pt. I forbundet, de påstår det bliver bedre, vi må håbe at de går mere ind for dialog  i stedet for 

at komme med nogle uheldige udtalelser. 

Torben: Har ikke meget tiltro til at det bliver bedre, de som har afprøvet det midlertidige system, nogen var 

godt tilfredse andre absolut ikke. De opkræver igen senior kontingent for en del af vores pensionister dur ikke. 

Gert: Har bestyrelsen været i kontakt med de klubber som har meldt sig ud. 

FDM: Vi har talt med andre klubber. 

Søren: Sidder i Ishøj bestyrelse og har kommentar senere. 

Holger: Jeg er dybt skuffet over forbundet 

Vandplejen ved Henrik Christiansen. 

Alt går efter planen med udsætning af fisk, fiskene til udsætning kommer fra egne moderfisk. El fiskeriet 

funger fint. Der er dog lidt problemer med udlægning af sten og grus, vi afventer kommunens udspil. 

Junior afd. Ved Robert Benting (Bob). 

Om mandagen på klubaftenen møder der ca. 6-12 drenge op, hvor der bindes fluer, vrides spindere, laves flåd 

med mere. Vi har haft nogle gode ture åen, og besøgt put and take. Hvis der er nogen som har lyst til at 

fortælle om, medefiskeri, fiskeri efter gedder, og havfiskeri det kunne vi godt bruge. 

Beretninger Godkendt. 

3.Kassereren fremlagde regnskab 

Klubhusopsparingen Midlertidig suspenderet, dagkort salget steget, Statoil vil ikke sælge dagkort mere det er 

forbundet med en del problemer i forhold til Statoil Danmark, stort underskud på de enkelte havture kan ikke 

accepteres det må vi gøre bedre. Med hensyn til Regionsmesterskab samt DM på havet er der også et mindre 

underskud, her har man så valgt som forsøg at deltagerne selv betaler halvdelen af udgifterne. Der var ros til 

kassereren fra Revisor Gert Jacobsen vedr. Regnskabet især med de mange problemer med forbundet. 

Kassererens beretning godkendt.  



4. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

 

5. Valg til Bestyrelsen 

Genvalg af kasser Torben Johansen 

Nyt bestyrelsesmedlem Casper Juhl 

Genvalg revisor Jørgen Guldbrandsen 

Bestyrelse suppleant Alf Jensen 

Revisor suppleant Hans Erik Sørensen 

6. Fastsættelse af kontingent 2013. 

Senior hæves fra 755 til 800 kr. 

Samlever hæves fra 360 til 370 kr. 

Pensionist hæves fra 505 til 530 kr. 

Familie hæves fra 1125 til 1140 kr. 

Junior uændret 310 kr. 

Indskud sættes 50 kr. 

7. Fastsættelse af medlemstal 

Fastsættes til 700 

8. Præmieuddeling. 

Torskepokal Hans Erik Sørensen med torsk på 10,2 kg. 

Geddepokal Gert Jacobsen med gedde på 14,1 kg 

Tillykke til begge 

9. evt. 

Peter fra Sorø tak for at de måtte komme, Godt fiskeri i Sorø og medlems år. Hyggeligt med konkurrence 

mellem klubberne. 

Med hensyn til forbundet har vi den sidste tid været i løbende kontakt med forbundet, hvor der mangler svar på 

væsentlige spørgsmål, såsom problemer med medlemskontingent. Sjællandske klubber drukner i mængden fra 

Jylland. Sorø har meldt sig ud, men vil overveje medlemskab når de mener at deres interesser varetages i 

forbundet. 

Tak for samarbejdet med Køge. 

Torben: Vejle har lavet en vedtægtsændring, at man kan ikke følge forbundet såfremt det går imod Vejles 

interesser bestyrelsen har således mandat til at udmelde foreningen af forbundet. 

Jyske contra Sjællandske klubber, det er antallet af medlemmer der bestemmer stemmeantal ved kongressen 

og da de Jyske klubber er størst har de flest stemmer og sidder derfor på magten i forbundet. 

Søren også medlem i Ishøj: vil gerne være i forbundet men kan ikke forsvare det, medlemmerne besluttede 

udmeldelse. 

Peter Sorø: Forbundet gør rigtig mange gode ting. Indmelder sig igen når Sorø” behov opfyldes 

Søren: Instruktø fra forbundet kan anvendes til feks. Junior. 



Henrik: el-fiskekurser, vandplejekurser, udsætninger, juniorkurser, testfiskeri på sundet. 

Søren: Der er forbedringer i forbundet bla. Omkring junior arbejdet. 

Niels: Prambroen hvad gør vi mangler igen redaktør? 

Peter: Det er vigtigt at holde kontakten til medlemmerne, brug nyhedsbreve, og husk at alle måske ikke er på 

nettet. 

Per S: Brug e-mail til dem som er registreret, brev til resten 

Gert: Brug også mail/nyhedsbrev til lederen 

Niels: Indkaldelse til generalforsamling via mail 

Per S: Kan ikke indkaldelse via mail 

Andre: Kan godt sendes ud via mail, hvis afholdes på en fast dag. 

Per S: Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Holger tak for god ro og orden. God fiskesæson. 

 

 

Formand. 

Niels Thers. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


