Køge Sportsfiskerforening – Ordinær generalforsamling
Køge d. 8 september 2021

Referat:
1) Valg af dirigent
•

Gert Stahl Jacobsen vælges som dirigent

•

Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er godkendt af deltagerne på trods af udskydelsen

2) Beretninger
•

Formandens beretning - Udgår, da denne blev offentliggjort i foråret 2021.

•

Udvalgsberetninger - Udgår, da disse blev offentliggjort i foråret 2021.

3) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)
•

•

Kassereren gennemgik regnskabet for 2020 og udtrykte tilfredshed herom
o

Kassereren informerede om økonomien vedr. aborreprojektet og effekten på
årsregnskabet

o

Kassereren informerede om udvalgenes økonomi

o

Kassereren informerede om en relativ stor udskiftning af medlemmer hvert år, og at
medlemstallet per d. 13 august var 478

o

Kassereren informerede om det forventede driftsresultat for 2021 baseret på tilgængelig
viden frem til dags dato ift budgettet for 2021 – Dette kunne lade sig gøre grundet den
udskudte generalforsamling

Kritisk revisor, Gert, informerer om at driften i KSF er sund, og der gives ros til kassereren og
bestyrelsen for det gode arbejde, der udføres

4) Indkomne forslag:
a) Ingen
5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter:
a) Bestyrelsens forslag om antal bestyrelsesmedlemmer: 7
•

Det vedtages at bestyrelsen i 2021 igen består af 7 personer

b) På valg:
•

Formand: John Østergaard – Genvalgt

•

Bestyrelsesmedlem: Michael Dangkel – Genvalgt

•

Bestyrelsesmedlem: Jesper Stenkilde – Genvalgt

•

Suppleant: Henrik Jacobsen – Genvalgt

•

Revisor: Jørgen Gulbrandsen – Genvalgt.

6) Kontingent og indskud for den kommende sæson
•

Ingen ændringer i hverken kontingent eller indskud - Vedtaget

•

Debat om genindførelse af indskud som et redskab til at minimere udskiftningen af medlemmer
o

Der er enighed om, at det er et godt redskab til formålet

o

Bestyrelsen tager debatten til efterretning og tage det med i overvejelserne fremadrettet

7) Fastsættelse af medlemstal
•

Ingen ændringer

•

Fri debat om at ændre max antal fra 700 til 500 på baggrund af medlemsantallet, herunder
o

Som redskab til at minimere den årlige udskiftning af medlemmer

o

Som redskab til regulering af fisketrykket i foreningens vande

8) Præmieuddeling – Klubmesterskab - Udgår, da præmierne blev uddelt før sommer
9) Eventuelt
a) Orientering om fredningstider og bag limit
Bestyrelsen informerede om nye fredningstider i ferskvand, der er fastsat af
myndighederne. Fredningen af havørreder er forlænget til 28(29) februar samt fredningen
af gedder fra 2022 starter d. 15 marts.
Bestyrelsen informerede om beslutningen om at indføre baglimit på samtlige arter i
Tryggevælde å, dog undtaget skaller.
Beslutningen er taget på baggrund af flere årsager:
- En meget sårbar aborre- og ørredbestand
- At stoppe madfiskeri, herunder også efter fredfisk, for at passe på bestandene.
Bag limit er fastsat til max 1 hjemtaget/aflivet fisk per person per dag per art, dog undtaget
skaller.
Da indførelsen af denne baglimit kræver et stort arbejde, herunder ændring af skilte,
webshop, hjemmeside og fysiske dagkort vil reglen træde i kraft så snart reglerne er
ændret på førnævnte steder, dog senest 1 januar, og der laves en udmelding herom.

b) Dialog om medlemstal og indskud:
Dialogen foregik under hhv. punkt 6 og 7 på dagsordenen.
c) Dialog om aborreprojektet:
Dennis informerer om aborreprojektet, herunder at status kan findes på hjemmesiden og i
KSF’s facebook gruppe, hvor der løbende meldes informationer ud.
d) Andet:
Bestyrelsen informerede om, at der foregik skarvregulering i Tryggevælde ådal i foråret
2021 og det også forventes at foregå i 2022.
Bestyrelsen informerede om status på klubhus, hvor der har været flere ”tæt på”
situationer. Bestyrelsen arbejder fortsat politisk for at KSF på sigt kan få et klubhus i
passende rammer.

Dirigenten afslutter generalforsamlingen og takker for en meget positiv dialog samt god ro og orden.

