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Formandens beretning
Kære Køge Sportsfiskerforening
Det har i sandhed været et begivenhedsrigt år i KSF. Aldrig i den tid jeg har været med, har vi på samme år
haft så mange aktiviteter, hvilket for mig vidner om at vi har mange ildsjæle, der bruger rigtig mange
fritimer til gavn for KSF. Det skal I have en stor tak for. Uden jeres store indsats, intet KSF.
Fiskeriet i vandløbene har været fornuftigt i år. Jeg har hørt om flere fangster af aborre end de tidligere år,
og geddefiskeriet ser ud til at være stabilt.
Til gengæld har det været sløjt med havørred i Tryggevælde å i efteråret, hvilket elfiskeriet også vidner om.
Hvorvidt det skyldes tilfældige hændelser eller det beviste tyvfiskeri er endnu for tidligt at give et klart svar
på. Dog vil jeg indtrængende bede vores medlemmer og venner holde godt øje med Tryggevælde å de
kommende år. Bestyrelsen har stor fokus på at komme tyvfiskeriet til livs. Vi giver aldrig op før vi har fået
has på dette uvæsen og de skyldige er fundet. Samtidig må vi erkende det nok vil være en kamp, der
kræver større ressourcer de kommende år, hvilket vi vil prioritere.
Flere af vores medlemmer har benyttet mulighederne for lån af bådene i Kimmerslev og Dalby sø end i det
foregående år. Det er vi rigtig glade for og vi vil prioritere søerne højt igen til næste år.
KSF har igen fået et aktivt havudvalg. I 2019 er det blevet til 2 ture for medlemmerne og i 2020 vil der
komme endnu flere på aktivitetskalenderen. Glæd dig. For medlemmer der brænder for havfiskeriet, er jeg
sikker på der er plads til endnu flere ildsjæle til at hjælpe.
Som noget nyt i 2019 har havørred, der er fanget på kystture med kystudvalget, talt med i vores
klubmesterskab. Til næste år vil der komme nye og rigtig spændende tiltag fra kystudvalget.
Vandplejen har været præget af at vi har en del projekter under udarbejdelse, men det er dog alligevel
blevet udlagt mange skjulesten i Ellebækken som løber gennem Køge by. I 2020 vil vi håbe på lige så stor
opbakning til den vigtige vandpleje. KSF vil være rigtig godt repræsenteret i det grønne råd,
frivillighedsrådet og i vandrådet, hvor vi vil tale naturens sag i en positiv dialog med alle parter, så vi får
endnu et år hvor vandnaturen får det en lille smule bedre end året før.
Vi arbejder stadigvæk på at få nye lokaler til klubhuset. Det er ikke nemt, men at det nok skal lykkes til sidst
er vi sikre på.
Vi har ikke lavet de samme medlemskampagner i år, som vi har lavet de foregående år. Det skyldes vi ikke
ser det på den lange bane giver flere medlemmer, så vi har prioriteret anderledes nært i år.
Jeg vil gerne takke for indsatsen med kontrollen igen i år. Vi sælger nu stabilt med dagkort i Tryggevælde å
og det skyldes ikke mindst kontrollen.
Der er nye tiltag i gang så som senior aftener og grejaftener. Ligeledes vil der igen i år komme et foredrag
omhandlende en for KSF medlemmers relevant fiskeart, så I får en viden I kan bruge ved vandet. Tag godt
imod alle de nye tiltag.
Husk - I KSF er der højt til loftet og let til muligheden for at være aktiv, så hvis du eller I har en god ide,
noget I gerne vil sætte i gang, så tag kontakt til bestyrelsen. Vi vil rigtig gerne være behjælpelig med at
støtte alle gode initiativer.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen. Nu har jeg været formand for KSF i 5 år. Aldrig har jeg arbejdet med
en så engageret og dygtig en bestyrelse før. I kan til tider gøre mig helt tavs, hvilket flere hårdnakket vil
benægte kan lade sig gøre. I skal have en ganske særlig kærlig krammer herfra.
Tak for ordet!
Venlig hilsen
John Østergaard

