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Året der er gået har i sandhed været et begivenhedsrigt år.







I 2017 har vi udviklet mange af de administrative forhold i KSF.
Vi har i dag en hjemmeside der er overskuelig, informativ og giver de basale informationer til vores
medlemmer. Desuden har vi fået de digitale kort og et overblik over nyheder og aktiviteter har
gjort den meget bedre.
Noget vi ofte glemmer, er det store arbejde der ligger i at få en organisation til at fungerer. F.eks.
en lodsejer liste blev opdateret og vi har nu et fuldstændigt overblik over indgåede aftaler med
lodsejerne i Tryggevælde å.
Jeg noterer mig også, at efter KSF’s udmeldelse af DSF har vi har haft en ikke ubetydelig medlemsfremgang sidste år, og kunne d. 31/12-2017 tælle 349 medlemmer.

Økonomi.
Vi kan også konstatere, at økonomien er i god gænge.
Med et driftsoverskud i 2017 på trods af flere investeringer, kan vi efter min opfattelse godt være tilfredse.
Jeg vil lade Dennis uddybe økonomien yderligere under punktet på dagsorden.

KSF og Fishing Zealand.
I 2017 deltog vi i en artikel i Fisk og Fri med et par spørgsmål omkring Fishing Zealand. Alt i alt omhandlede
det metoden for at opnå et mål om store vilde fiskebestande i en sund natur.
Efter en heftig debat blev vi i oktober inviteret til et dialogmøde, som vi - blandt mange andre - selvfølgelig
deltog i. Vi må bare konstatere, at vi er enige om endemålet - store vilde fiskebestande i en sund natur men lodret uenige om hvordan vi kommer dertil.
Claus.
2017 sluttede af med at vi desværre blev nødt til at sige farvel til Claus Foss som udvalgsformand og
igangsætter af aktiviteter i KSF, da samarbejdsvanskelighederne mellem bestyrelsen og Claus efter lang tid
søgen for løsninger, viste sig uoverstigelige.
Claus har i praksis kun brugt KSF som platform for sit eget projekt, på nær lige når han har samlet penge
ind, og KSF og KMT blev af mange opfattet som værende 2 foreninger i en. Dette var selvfølgelig ikke
acceptabelt, da KSF til en hver tid må stå over et givent udvalg. Det er trods alt foreningen der muliggør
udvalgs arbejde og ikke omvendt. Derfor var det nødvendigt at skille KMT fra KSF.
Bestyrelsen tilbød i første omgang Claus, at han kunne arbejde som udvalgsformand i et KSF medeudvalg.
Claus accepterede ikke tilbuddet.
I stedet blev bestyrelsen i dagene efter mødt med en række krav for at ville fortsætte, der åbenlyst ikke
kunne forenes med udvalgsreglerne i KSF. Samtidig blev bestyrelsens fortrolige dialog med Claus lagt ud på
KMT’s facebook, hvor Claus igen miskrediterede bestyrelsen og bestyrelsens beslutninger.
Det blev dråben, der medførte at bestyrelsen sagde stop for samarbejdet.
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Efterfølgende har Claus gjort alt i sin magt for at skade foreningen både internt og udadtil:
 Uvidende om at min samtale overhovedet blev optaget, lagde Claus den sidste del af vores samtale
ud på KMT’s facebook, hvorefter han fordrejede historien for at sætte sig selv i et bedre lys.
Optagelse og offentliggørelse uden mit samtykke er ulovligt.
 I et forsøg på at fabrikere en shitstorm har Claus delt sine usande beskyldninger og skadelige
omtale af KSF i offentlige facebookgrupper med tilsammen over 30.000 mennesker.
 I flere af de offentlige grupper, som de usande opslag blev lavet i, er mange af vores lodsejere og
det lokale erhvervsliv også. Det er selvfølgelig ikke særlig godt for vores forening.
 Disse usande beskyldninger har yderligere medført trusler om vold mod navngivne personer i
bestyrelsen fra folk i Claus’ vennekreds.
 Sidst og absolut ikke mindst, så er vi også vidende om, at Claus har kontaktet en del af vores
juniorer for at få dem til at melde sig ud af KSF.
Vi er i bestyrelsen glade for den opbakning som vi har fået, da der heldigvis også var mange, der kunne se,
hvad han havde gang i. Samtidig har forløbet også fået bestyrelsen til at rykke endnu tættere sammen, og
samarbejdet i bestyrelsen har aldrig været bedre.
Udvalgene.
Nu til noget meget positivt - Jeg vil som formand kort lige knytte et par ord til de forskellige udvalg i KSF.
Vi har et af de bedste junior udvalg i Danmark. Deres arbejde er det bedste rekrutterings vindue i KSF. De
ekstremt mange og alsidige aktiviteter, der laves for vores juniorer, vidner om høj kvalitet og et sjældent
set højt engagement.
Bådudvalget begynder at rykke, og det tegner godt for fremtiden. Vi kan også se en stigende interesse for
dette udvalg, og vi tror derfor der et stort uudnyttet potentiale inden for dette område.
Vandplejen har haft et rigtigt godt år. Der blev elfisket de moderfisk som gjorde det muligt at overholde
udsætningsplanerne for 2018-2019. Vandplejen stod også bag 2 restaurerings projekter og samtidig blev
samarbejdet med de andre foreninger i Køge Bugt Fiskepleje endnu tættere. Der har også været mere
offentlig omtale af vandplejen end nogensinde før, specielt på Facebook, og det tegner godt for fremtiden.
Kyst teamet har hygget sig med ture på kysten. Det må betegnes som det mindste udvalg i KSF, men nogle
vil også mene det sjoveste udvalg, da de udover manglende fangster, ligeledes har haft de dårligste
vittigheder repræsenteret.
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Hvad vil vi arbejde med i 2018.
Bestyrelsens førsteprioritet er at servicere KSF´s medlemmer og at varetage KSF´s interesser - Både på den
korte og den lange bane. Dette er også baggrunden for at vi sendte en spørgeundersøgelse ud før jul. Vi vil
nemlig gerne vide, hvad KSF’s medlemmer mener!
Der var 57 personer, der svarede på spørgeundersøgelsen – Det er faktisk ret flot!
Udover vi har fået en masse gode input, så kan vi konkludere følgende fra undersøgelsen:




Med 82% så er fiskeretten i Tryggevælde å den væsentligste grund til at være medlem af KSF.
63 % ønsker, at bestyrelsen fokuserer på mere fiskeret til foreningen.
Samtidig kan vi også se, at sociale arrangementer og flere fisketure kommer efter mere fiskeret

En sjov lille overraskelse for os var hvilken type fiskeri vores medlemmer dyrker. Med 24 % var
havørredfiskeri på kysten det svar, som flest svarede. Det giver lidt stof til eftertanke.
Aktiviteter og muligheder i KSF skal afspejle medlemmernes ønsker og behov. Heriblandt selvfølgelig også
de udvalg vi har - Bestyrelsen har derfor en klar prioritering af fokusområder på plads:




Vi skal fastholde de nuværende fiskestræk samt forsøge at udvide vores medlemmers
fiskemuligheder de kommende år.
Vi skal forsøge at udvide aktiviteterne. Det kan være at understøtte nuværende eller kommende
udvalg som medlemmerne efterspørger.
Vi vil rigtig gerne lave sociale arrangementer, men vi har brug for folk, der har lyst til at give en
hånd med, men også at folk så støtter op om dem.

Apropos sociale arrangementer, så har vores konkurrencer ikke været besøgt af et stort antal af vores
medlemmer. Vi vil dog bibeholde de konkurrencer vi har for nuværende:




Gedde konkurrencen
Havne konkurrencen i den nye marina
Og sidst men ikke mindst, åben å konkurrencen.

Det vil dog ske lidt justeringer.
Bl.a. har vi rykket åben å konkurrencen frem til første uge i oktober. Dels fordi der endnu er varme i luften,
og dels fordi vi vil invitere ikke-medlemmer til at komme ind i KSF.
Lad dette være en opfordring til at støtte op om et socialt arrangement som f.eks. gedde og åben å
konkurrencen. Det plejer at være rigtig hyggeligt!
Som noget nyt laver vi en årskonkurrence – Eller en slags klubmesterskab - som jo så ikke er nyt.
Hensigten med konkurrencen er både at genoplive en gammel tradition i KSF, men også synliggøre de
mange fiskemuligheder, der er i KSF´s vande.
Det sker ved at alle fangster i konkurrencen bliver lagt op på vores Facebook og hjemmeside.
I vil høre nærmere om dette inden for nærmeste fremtid.
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Vi skal også have forbedret fiskemulighederne i Tryggevælde å og i Dalby sø:




I Tryggevælde å kommer der nye fiskebroer og vi vil søge at få flere der hvor det er relevant af
hensyn til naturen og de mulige tilladelser fra kommunerne.
Vi har besluttet at købe en båd til Dalby sø
Vi vil forsøge om det er muligt, at forbedre broerne i Dalby Sø.

Til sidst vil jeg gerne takke nogle KSF’ere, der har gjort en stor positiv forskel i år.






Tak til Bjarne for hans store arbejde med at tjekke fiskekort ved Tryggevælde å. Igen i år har du
gjort en stor forskel.
Jeg vil også gerne takke min søster, som har hjulpet en overgang med regnskabet, da KSF havde
brug for det.
Tak til Søren, Robert og Bob som gør et stort arbejde i juniorudvalget.
Tak til Jesper for hans arbejde med båden i Kimmerslev.
Tak til alle der har hjulpet til i vandplejeudvalget.

Sidst men ikke mindst et meget stort tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. I har gjort et kæmpe arbejde,
og jeg har nydt at være sammen med jer!

Tak for ordet.
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