Referat
Generalforsamling
Torsdag den 29. januar kl. 19.00

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
Holger Klausen valgt med applaus.
2. Formandens beretning samt udvalgsberetninger (max 10 min.).
Formandens beretning:
Velkommen
Jeg synes, det har været et ok år for KFS.
I 2014 har vi holdt medlemstallet.
Vi har dog igen i år underskud. Det skal der rettes op på, så der vil blive sparet på diverse arrangemanter
mm. Forslag modtages.
Vi må stadigvæk forsøg på at få flere medlemmer; en mulighed kunne være at øge antallet af indsendte
fangstrapporter, som kan offentliggøres og dermed give reklame for klubben. Forslag modtages.
Dagkortsalget er ca. det samme som sidste år. Salget er flyttet en fra manuelt til salg via nettet.
Vi fik ikke afholdt den årlige lodsejerfisketur, men holdt en middag for lodsejere; der var dog kun få som
deltog.
Vi har deltaget i outdoor messe 2 gang med mange besøgende, og det har givet nye medlemmer.
Hjemmesiden fungerer fint.
Klubhus:
Juniorafdeling kører med klubaften hver uge med 6-12 junior, men der plads til flere.
Vi har afholdt div. konkurrencer; forårskonkurrence, geddekonkurrence og jubilæumskonkurrence i
Tryggevælde Å, men med for få deltagere; mellem 5 og 14 deltager. Vi forsøger igen og håber på flere
deltagere.
Fiskeriet i både Køge Å og i Tryggevælde Å har vel været ok. Dog savner vi fangstrapporter.
Venskabskonkurrence med Sorø er også afholdt; det var i foråret, hvor vi havde en hyggelig dag.
Efterfølgende er samarbejdsaftalen med Sorø opsagt, fordi Sorø består af 2 foreninger, hvor den ene er
medlem af forbundet og den anden ikke er. Det er billigere at være medlem af den forening, der ikke er
medlem af forbundet, så det kunne bedre betale sig at melde sig ind den og fiske i vores vand end at melde
sig ind i hos os. Beslutningen var nok for hurtig, så der arbejdes på en bedre løsning med Sorø.
Vi har afholdt 3 havture sammen med Ølsted med et ok deltagerantal, selv om der skal ringes rundt for, at
vi er nok (12 mand). Fiskeriet var ok, dog uden de store fisk. Vi har afholdt en jubilæums havtur med
problemer med at skaffe deltagere; der måttes ringes mm. Tak til Holger for hjælpen.

Jeg kan kun opfordre til at deltage på vores havture. Vi har altid en hyggelig tur.
Køge Mede Team har afholdt mange arrangementer og med mange deltagere, unge som ældre. Stort tak til
dem, der fik det startet op.
Der har været afholdt DM i mede i Trykkevælde Å.
Vi har afholdt jule-bingo. Køge Mede Team stod for det.
Vi har holdt møde med Aktiv Fritid for at samarbejde i fremtiden, og lystfiskeriets dag afholdes i
samarbejde med dem, samt kystkonkurrence. Der forsøges også med et par aftenhavture sammen med
dem til sommer.
Jeg ved ikke, hvad vi skal gøre for at få flere deltagere til de forskellige arrangementer. Hvis der ikke
kommer flere, vil klubben ende med at være en klub, der kun giver tilladelse til at fiske i Køge Å og
Tryggevælde Å, og så er der ikke mere behov for medlemskab af forbundet.
Jeg håber, vi får et godt fiskeår med flere medlemmer, som vil deltage i vores arrangementer.
Niels Thers
Vandplejeudvalgets beretning:
KSF. var repræsenteret i Vandrådet, og vi fik indstillet flere forslag til forbedringer i Køge og Vedskølle å til
Køge kommune.
Der er etableret 7 nye gydebanker og dertilhørende bundsten og større sten i Freerslev å ved Dalby.
Projektet blev udført af Hede Danmark og projekteret af KSF. vandplejeudvalg.
Der foregår en gydebanketælling i hele Køge å systemet fra 1.1.15 til den 1.3.15.
John Ø.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab, herunder evt. bemærkninger fra den kritiske
revisor.
Kassererens beretning:
Så er der gået et år siden sidste møde, vi kommer også i år ud med et negativt
Resultat på. 41,600.00 Kr. Resultatet er dog bedre end sidste år hvor det var på stort 60.000.00 kr.
Hvorfor så det negative resultat, det kan siges med et enkelt ord.
Forbrugt flere penge end vi har tjent.
Hvad kan vi gøre ved det, vi kan hæve kontingentet så det som minimum følger pristallet, vi kan formentlig
foretage nogle besparelser, vi skal være bedre til at promovere os, vi kan andvende en Sorø model, den kan
jeg persoligt ikke gå ind for, hvad gør vi så ?
1. Hvis en person ønsker optagelse i KSF men ikke ønsker at være medlem hos DSF så kan det ikke
lade sig gøre på grund af nogle restrektive regler i vedtægterne. (Eksempelvis §. 3. hvor står
foreningen er tilsluttet * Danmarks Sportsfiskerforbund*) burde ændres til kan være tilsluttet *
Danmarks Sportsfiskerforbund * I øvrigt forstår jeg ikke at forbundet kan dikterer vores
administration af medlemmer.
2. Alle arangementer skal have et minimum af egenbetaling
3. Omkostningsslugende Arangementer bør i den nuværende økonomiske modvind ikke finde sted.
4. Regningskrav til vores kasserer vil kun blive udbetalt mod behørigt bilag.
Jeg kan ikke og vil ikke i fremtiden underskrive regnskaber med så store underskud.

Jeg skal i egenskab af at være kasserer sørge for at foreningen bliver drevet med behørig omhu økonomisk
Venlig Hilsen
Ksserer Torben Johansen
Køge Sportsfiskerforening

4. Indkomne forslag.
Ingen

5. Valg til bestyrelsen
Formand:
Bestyrelsen forslår:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlem: Claus Foss

Niels Thers
John Østergaard
Robert Jensen
Valgt

Revisor:

Gert Jacobsen Genvalgt

Bestyrelsessuppleant.

Henrik Jakobsen

Revisor suppleant.

Mogens Gøth Genvalgt

modtager ikke genvalg
Valgt
Genvalgt

Genvalgt

6. Kontingent og indskud for 2016.
Bestyrelsen har ændret deres forslag til det med rødt pga. Forbundets stigning i 2015
Og i 2016 samt en forventet stigning 2017
Juniorer (under 18 år)
Seniorer
Familie 1
Pensionist fra 65 år
Samlever

335 Kr. 375 kr
915 Kr. 950 kr
1190 Kr. 1250 kr
595 Kr. 600 kr
400 Kr. 400 kr

*Familie (husstand bestående af indtil 2 voksne og børn, der ikke er fyldt 18 år).
(Inkl. forbundskontingent). Husstanden modtager dog kun et medlemsblad.
Afstemning: bestyrelsen revideret forslag godkendt.

7. Fastsættelse af medlemstal.
750

8. Præmieuddeling.
Torskepokal Per Henriksen 5,8 kg
Geddepokal Gert Jacobsen

9. Eventuelt.
Bestyrelsen takker Niels for samarbejde
Ole efterlyser hjælp til fluefiskeri. Bob hjælper.
Torben der er et forum på hjemmesiden som kan hjælpe.
Michael godt Claus i bestyrelsen
Mailliste om div. Tur.
John, Anders
Aktioner mod garn fiskeri i bugten der ødelægger aborre bestanden.
John håber på opbakning fra minister.
Michael skarv et problem i isvinter, påvirker bestanden negativt.
Niels kontakt til Kåre vedr. fredning og mindstemål både i bugten og åen har været på tale før.
John takket for valget som formand og fortalte lidt om hans planer for KFS.
John Østergaard takker for valget

Venlig hilsen Bestyrelsen

