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Godaften Køge Sportsfiskerforening 

Året der gik. 

KSF har en stolt historie. Vi er fra 1944 og det bør vi glæde os over. KSF har forstået at overleve i 

en verden som længe har været foranderlig. Det har vi gjort fordi en masse mennesker har lagt en 

masse tid i vores forening. Vel og mærke frivilligt ulønnet arbejde. 

2016 har været et skelsættende år for KSF. Vi har fået en ny og ung bestyrelse i vores forening. 

Fokus for den nye bestyrelse har ligget på 2 forhold. Aktiviteter og økonomi. Samtidig har vi ivrigt 

diskuteret visioner for KSF. 

Bestyrelsen mener KSF nu og fremover i offentligheden vil blive målt på de aktiviteter vi tilbyder 

vores medlemmer. Aktiviteter er derfor kerneopgaven for vores forening. I 2016 har vi haft et vælg 

af aktiviteter. Geddekonkurrencen i starten af maj og vores efterårs konkurrence, nu åben å, er 

gamle hædrekronede konkurrencer der er blevet genoplivet og moderniseret. 

Vi har satset på de aktiviteter, hvor der var medlemmer der ville stå i spidsen for og udføre. KSF 

aktiviteter bør altid afspejle vores medlemmers ønsker og behov. 

Vi har moderniseret vores vedtægter, så de nu er tidssvarende. 

Vi har frigjort KSF fra DSF hvilket har været en tung beslutning, ide vi altid har været medlem af 

DSF og dermed bakket op omkring det overordnede forsvar for Danmarks fiskebestande og 

vandmiljø. 

Frigørelsen har været nødvendig, fordi vores økonomi har haltet de seneste år og fordi vores 

medlemstilbagegang skulle bremses. Samtidig er det været et tiltagende ønske fra vores 

medlemmer, at de selv vil vælge hvor de vil organiseres.  

I respekt for de af vores medlemmer der ønsker at støtte DSF har vi oprettet FTK. Så vi derigennem 

kan vedblive med at støtte op omkring DSF. 

Vandplejen er en vigtig del at KSF. i 2016 har de lavet en smolt undersøgelse i Køge å systemet og 

der er en gydebanketælling i gang netop nu. Tillige har vi fået et nyt setup på vores elfiskeri, som 

har fungeret upåklageligt. Trods års tilbagegang i opfiskningen af moderfisk fik vi i år 7 l. rogn som 

rigeligt dækker de udsætninger vi har de næste 2 år. 

Det frivillige arbejde er vores fundament og specielt i 2016 har Junior teamet og Køge Mede Team 

gjort er stor forskel. Jeres arbejde er i den grad med til at sælge KSF til offentligheden på en positiv 

måde. 

Yderligere har vi stiftet Køge kyst team som ganske gratis for vores medlemmer vil tilbyde kystture 

i 2017 hvor fokus vil ligge på fiskeri, fiskeri og hygge.  



Vi har efter frigørelsen fra DSF lavet flere kampagner for at tiltrække nye medlemmer. 

Vores vintertilbud gav os 24 nye medlemmer, herunder 3 familier, 2 pensionister, 8 seniorer og 4 

juniorer. Det betyder at vi i KSF ved slutningen af 2016 i alt havde 324 medlemmer – Det kan vi 

godt være stolte af. 

Desuden har vores nytårstilbud indtil nu givet os yderligere 6 nye medlemmer, heraf 3 juniorer og 

3 seniorer frem til 1 marts. 

Yderligere kan interesserede privatpersoner eller virksomheder lave en sponsoraftale med KSF. En 

sponsoraftale inkluderer 2 stk årskort til vores fiskevande, og reklame på vores hjemmeside. En 

sådan sponsoraftale koster 2000 kr og går til KSF. 

Vi kan med glæde allerede nu oplyse, at 1 sådan sponsoraftale er indgået med virkning fra 1 marts 

2017. 

Økonomi/Kasserer 

KSF årsregnskab har i en årrække givet underskud. 

Som allerede nævnt har vi gjort mange ting for at vende udviklingen. En af de ting, der har været 

mærkbar for udvalgene, og som med rette har været oplevet som en ny situation, har været at 

udvalgene selv skulle finansiere deres aktiviteter. 

I den forbindelse skal der lyde en kæmpe ros til både junior, mede og vandplejeudvalget for 

virkelig at have skaffet midler i 2016. 

Dennis vil senere uddybe vores årsregnskab, hvoraf det også fremgår. 

Jeg kan blot med tilfredshed – og en smule stolthed - konkludere, at vi har vendt et mangeårigt 

underskud til et overskud i 2016. 

 

Desværre har vores kasserer Morten Bentsen af private årsager set sig nødsaget til at trække sig 

som kasserer i midten af december måned 2016. 

En enig bestyrelse har derfor entreret med min søster, som er regnskabskyndig grundet egen 

virksomhed i mange, mange år, for at vi kunne få lavet KSF’s årsregnskab.  

Min søster, som ikke er lystfisker og som heller ikke er medlem af KSF vil godt, som en nødløsning, 

fortsætte som kasserer i 2017. Dette kræver dog at foreningen vil betale ca. 4600kr for den ydelse, 

hvilket bestyrelsen finder rimeligt, hvis en ny regnskabskyndig kasserer ikke kan findes på 

generalforsamlingen. 

Fremtiden 

KSF’s fremtid har grundlæggende været årsagen til den retning, som bestyrelsen har arbejdet i. 

Men til trods for vores stolte historie og indsatser gennem tiden, bør vi også erkende, at KSF ikke 

bliver målt på fortidens arbejde. Vi kan derfor ikke, hvis vi vil overleve, henvise til tidligere meriter, 

men vi skal i stedet være med til at tegne fremtidens lystfiskere og fremover blive den foretrukne 

forening for både nuværende og kommende lysterfiskergenerationer. 



 

For at det bliver ved med at være attraktivt at være medlem af KSF, kræver det bl.a. fiskevand til 

foreningens medlemmer. Vi har i mange år haft de samme fiskevande, og som et skridt på vejen til 

at blive den foretrukne forening, vil bestyrelsen i 2017 bl.a. arbejde for at udvide vores forenings 

fiskevande. 

Fiskerettigheder alene er ikke ensbetydende med en forening i udvikling. Uden aktiviteter i 

foreningen, er fiskerettigheder blot fiskerettigheder. Bestyrelsen mener nemlig, at aktiviteter er 

det der er grundlaget for at vi kan kalde os en forening og derfor vil bestyrelsen – ganske som i 

2016 – forsat fokusere på at der er aktiviteter i foreningen. 

 

For at udviklingen i aktiviteterne kan blomstre kræver det, at vores medlemmer og ildsjæle rent 

faktisk også tilbyder aktiviteterne til foreningens medlemmer. Der er mange former for fiskeri, og 

derfor forsøger bestyrelsen at støtte op om de enkelte udvalgs muligheder for at afholde 

arrangementer til gavn for alle foreningens medlemmer. 

For at det giver mening at oprette et nyt udvalg kræver det en efterspørgsel fra vores medlemmer. 

Bestyrelsen vil derfor faciliteter oprettelser af nye udvalg, såfremt der er efterspørgsel for noget 

bestemt – Det kunne f.eks. være et pensionist udvalg.  

De aktiviteter der arrangeres i både KSF, men også udvalgsregi, bliver lagt ud på vores hjemmeside 

og facebookside af arrangørerne løbende. 

 

Derudover vil vi helt konkret i 2017: 

- Forsøge at få en dialog med vores medlemmer om hvordan vi gør KSF endnu mere attraktiv både 

for eksisterende og nye medlemmer. 

- Opgradere digitale kort over vores fiskevande, både til foreningens medlemmer og til 

dagkortkøberne. 

- Mulighed for MobilePay betaling ved salg af dagkort. 

 

På den lange bane skal vi som forening indse, at fremtidens lystfiskere ønsker at fiske og fange fisk 

i rent vand. Det betyder, at hvis vi som forening kan understøtte en udvikling i selv samme retning, 

har vi også mulighed for at få fat i fremtidens medlemmer. 

Hvordan gør vi så det?  

Vi har i KSF et vandplejeudvalg, der i fremtiden kan gøre en kæmpe forskel for fremtidens fisk og 

lystfiskere. Det vil sige, at vi med arbejdet i vandplejeudvalget kan skabe et grundlag for KSF’s 

fremtidige medlemmer. Her mener jeg selvfølgelig ikke kun havørreder i foreningens vande, men 

også den indsats det f.eks. kræver at få det suveræne aborrefiskeri tilbage. 

Jeg ved personligt, at vandplejen allerede er i arbejdstøjet og der vil igen i år laves 

vandløbsrestaureringer og gydebanker i flere åer. 



KSF kan som forening nok gøre en forskel, men alene kommer vi ikke langt. Derfor har jeg i 

samarbejde med en gruppe andre lystfiskere startet Køge Bugt Fiskepleje. (KBF). formålet med det 

samarbejde er at vi sammen kan gøre en forskel for alle foreninger og lystfiskere i Køge bugt, samt 

for fiskebestandene og vandmiljøet. KBF sætter i 2017 7500 Smolt (ørred) ud ved Sjællandsbroen 

og i mundingen af Karlstrup Møllebæk. 

Jeg vil opfordre alle der har en skilling til overs til at støtte den udsætning, da den er privat 

fianasieret. 

 

Tak til. 

Ildsjælene i vores forening uden for bestyrelsen, er de medlemmer der er fundamentet for vores 

arbejde. Jeg vil derfor gerne takke Bjarne og Steen med en erkendtlighed (en flaske vin) for jeres 

store arbejde. 

Tak for ordet.  

 

 

  

 


