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Ordinær generalforsamling Køge Sportsfiskerforening 

Torsdag den 26. januar 2017 

Referat: 

      1.Beretninger.  

Formandens beretning ved John Østergaard. Læs beretning på særskilt skrift. 

Junior Teamets beretning ved Robert Jensen: 

Junior Teamet har haft mange aktiviteter i 2016. Der har ligeledes været en støt stigende 

tilslutning til turene.  

Aktiviteterne i klubhuset har været velbesøgt. Det er blevet lavet blink og woblere, stænger og 

andet tilbehør til fiskeriet. 

Junior udvalget vil godt takke Søren Nolin for hans store arbejde med at skaffe midler til junior 

arbejdet. 

Køge Mede Team beretning ved Claus Foss:  

Der var i 2016 fuldt program i KMT  

Aktiv Fritid messe forår og efterår, kurser i Tryggevælde å, to weekend ture til Roskilde 
Fiskeland og en Lammefjorden, DM i Næstved kanal og EM i Holland.  

 
Traditionen tro deltog KSF i Aktiv Fritid's store forårs messe og efterårs messe, der var som 
altid fuldt fart på med massere af fisk, nye fiskere og hygge på højt plan. 

 
KMT kurserne i Tryggevælde å har igen i år været en stor succes, den eneste forskel på 
tidligere år og 2016 er at der var mange flere deltagere  Kurserne er for alle og oser af hygge 
og livskvalitet, deltagerne er børn, unge, voksne og familier, alle fanger fisk og stemningen er i 
top.  

 
To weekend ture til Roskilde Fiskeland blev det også til i 2016, det var ganske enkelt fantastisk. 
Karpe fiskere og mede fiskere, blandet børn og voksne, super vejr og fedt fiskeri ...... 
Det bliver ikke bedre   

 
3 dags tur til Lammefjorden i enestående natur, super fiskeri efter karper og skaller, top klasse 
hygge   

 
DM i Næstved kanal var svær opgave og med et nyt hold et svær test, men testen blev bestået 
og holdet endte på en flot 4. Plads.  
Stor tillykke til Joachim, Søren, Allen og undertegnet.  
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Individuelt var jeg lige ved og næsten, endte på 2. Pladsen, det er altid ærgerligt at blive nr. 2 
men når sandheden skal frem er jeg meget tilfreds.  

 
EM i Holland var igen som det er med de store stævner i udlandet!  
En fantastisk oplevelse, enormt lærerig og mega sjovt  Resultatet :-) der er lang vej til et top 
resultat.  

 
Forårsprogrammet for 2017 er klar og kan ses på facebook.  

 
      Vandplejeudvalgets beretning ved Dennis Petersen: 
 

Det var også året, hvor tilførslen af frisk vand til de kære moderfisk blev 100% automatiseret 

med et nyt pumpesystem.  De sidste mange år er vandet i bassinerne blevet skiftet manuelt 

hver dag. Dvs at en række personer har brugt en lille time af deres fritid hver eneste dag i 2-3 

uger hver eneste år på at skifte vand - Den tid er nu forbi.  PF Collet fra Gl. Køge gård og Dennis 

J. Petersen fra vandplejen designede i sommers et automatisk pumpesystem, der skiftede 

hvert bassins indhold 1,5 gang i døgnet. Selv med et langt større vandskifte i bassinerne end 

tidligere blev strømforbruget endda kraftigt reduceret med dette system – Win/win/win 

situation for klima, strømudgifter og størrelsen på den nødvendige frivillige arbejdsindsats 

over 3 uger ifm vandskifte.  Systemet blev installeret sammen med et alarmsystem, der bl.a. 

sendte SMS alarmer hvis der ikke blev tilført friskt vand til bassinerne. Et sådan automatisk 

pumpesystem ligger normalt langt uden for KSF vandplejes egne økonomiske muligheder, men 

takket være en donation fra Carl-Lange stiftelsen til finansiering af hele projektet blev det altså 

til virkelighed På vegne af hele KSF’s vandpleje skal der lyde et meget stort tak til Carlsen-

Langes Legatstiftelse og PF Collet.  

De gode:  

Største hunfisk var i år 80 cm og største hanfisk ca 7 kg.  

De onde:  

Ca 45% af hunfiskene var efter 3 uger i bassinet ikke modne, og ville derfor ikke smide rognen 

ikke målet på 7 liter rogn – Det blev til 6,8 L rogn  

De grusomme  

Kun 9 % af de fangede fisk var fra Tryggevælde å (51% fra V

Gennemsnitsvægten fordelt på alle åerne, er fra sidste år til i år faldet fra 2,6 kg til 1,9 kg 
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Derudover har vi i samarbejde medbiolog Peter Henriksen haft en smoltfælde i Køge å. 

Konklusionen var at havoverlevelsen var for ringe og at der specielt manglede skjulesten i Køge 

å systemet. Dog ligger Køge å i den top vedrørende havørredførende åer på Sjælland. 

Kimmerslev sø beretning ved Jesper Steenkilde: 

Fiskeriet i søen er relativt nemt, idet bundforholdende er nemme at lure. Der er en pæn 

bestand af mellemstore gedder på op til 5kg, med mulighed for at fange større fisk. Aborre 

bestanden er fin med fisk op til kiloet.  

Kimmerslev sø har været besøgt af en kerne af medlemmer der ivrigt har fisket på søen.  

Lige nu er båden oppe på land for at blive renoveret og vil blive lagt ud i søen igen når vinteren 

er over.   

2. Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)  

Bemærkninger til regnskabet ved Dennis Petersen. 

Regnskabsberetning for 2016 årsregnskab. 
 

Flere års underskud er vendt til et overskud og KSF's årsregnskab viser nu et overskud på 
36.646 kr. 

 
Fratrækkes ekstraordinære udgifter og indtægter i 2016 er resultatet et overskud på 15.785 kr. 

 
Ekstraordinære udgifter er udgifter fra 2015, der først er udgiftsført i 2016. 
Ekstraordinære indtægter er fondsmidler og diverse tilskud, som udvalgene selv har skaffet i 
2016 til aktiviteter og projekter. 

 
Der er tre hovedårsager til det positive resultat: 

Medlemskampagne i efteråret 2016 og deraf højere kontingentindtægter 
Administrative besparelser 
En stigning i salg af dagkort på ca 80% ift 2015. 

 
Med tanke på de seneste årsregnskaber er dette års resultat meget tilfredsstillende. 

 
Bemærkninger fra kritisk revisor Gert Jacobsen.  

 
Det er med glæde jeg som kritisk revisor kan fortælle at vores regnskab er særdeles 
tilfredsstillende, specielt set i lyset af de senere års underskud. 

 
       3. Indkomne forslag. 

Der er ingen indkomne forslag  

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter. 
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På valg. 

Formand John Østergaard er på valg. Formand John Østergaard modtager genvalg. 

John Østergaard blev valgt. 

Curt Gyde Sørensen er på valg. Curt modtager ikke genvalg 

Jesper Steenkilde blev valgt 

Ikke på valg men ønsker at udtræde af bestyrelsen. 

Bestyrelsesmedlem. Tamim Ghaussy 

Torben Pedersen blev valgt. 

Kasserer. Morten Bentsen. Ny kasserer vil være på valg igen i 2018. Jævnfør vores vedtægter. 

Karen Østergaard blev valgt 

Revisorer på valg. 

Jørgen Guldbrandsen er på valg. Jørgen Guldbrandsen modtager genvalg 

Jørgen Guldbrandsen blev valgt 

Suppleanter på valg 

Ingen. 

Bestyrelsen i Køge Sportsfiskerforening i er 2017: 

Formand: John Østergaard 

Næstformand: Claus Foss 

Kasserer: Karen Østergaard 

Bestyrelsmedlem: Jesper Steenkilde 

Bestyrelsmedlem: Søren Nolin 

Bestyrelsmedlem: Torben Pedersen 

Bestyrelsmedlem: Dennis Petersen 

Suppleant til bestyrelsen: Henrik Jacobsen 

Revisorer i Køge Sportsfiskerforening 2017 er: 

Revisorer: Jørgen Guldbrandsen 
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Kritisk revisor: Gert Jacobsen 

 

5) Kontingent og indskud for den kommende sæson. 

Kontingenter for 2017 blev vedtaget.  

Kontingenter for Køge Sportsfiskerforening i 2017 er: 

Junior: 300kr 

Senior: 600kr 

Pensionist: 400kr 

Familie: 800kr 

6) Fastsættelse af medlemstal.  

Medlemstal godkendt. 

7) Præmieuddeling. 

Præmieuddelingen er under udarbejdelse ved Søren Nolin 

Junior pokalen er i gang.  

8) Evt. 

Holger donerede 500kr til Junior arbejder i KMT og Junior udvalgende 

Vi opfordrer alle vores medlemmer til at lægge flere fiskerapporter ud på Facebook.  

Referent. Søren Nolin 

 

 

 


