
Referat af OSF’s Generalforsamling 25.02.2022.   

Referent: Sinnet den 02.03.2022 

Vi startede med den lækre 70-års jubilæums middag fremstillet af Torben Birch. Tak for det! 

Der var 21 fremmødte til middagen og til Generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent. Poul Nielsen blev valgt. 

 

2. Valg af referent. Sinnet Thueslev blev valgt. 

 

3. Konstatering af lovlig indkaldelse. Poul konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Godkendt. 

 

4. Formandens beretning. Torben Petersens beretning er vedlagt. Den blev godkendt. 

 

5. Udvalgenes beretning. Alle beretninger blev godkendt. 

5.1. Tur og Arrangement: Niels Jensen: Vi laver ture og er ansvarlige for turkalenderen. 

5.2. Vandplejeudvalg: Kalle Ludvigsen: Der udføres et stort arbejde med udlægning af gydegrus og 

skjulesen. Desuden vedligeholdes Anneberg Sørende 3-4 gange om året efter Humbæk 

Metoden. Det har givet en fin grusbund, og da udløbet også renses flere gange om året, er der 

nu et klart defineret udløb. Åen er nu selvreproducerende med yngel, og der er optalt 20 

gydegravninger her i vinter. Der sættes ikke længere fisk ud.  Gærde Å er det eneste af vores å-

løb, der aldrig tørrer ud. Desværre er ynglesuccesen alt for lille pga. slam. Sammen med 

kommunens konsulent er der planlagt et støre forsøg for at fastlægge, hvor slammet opstår. 

Kalle fortalte mange andre interessante detaljer. 

5.3 Klubhusudvalg. Torben Petersen for Roland: Der er sat sikkerhedsdør i det lille rum, og der er 

sat gitter for vinduet til sikring af det udstyr, som vi har købt (storskærm, printer mm.). Efter 

vandskade i køkkenet er gulvet afmonteret og skiftet. Der har været henkastet affald på vores 

grund af nogle unge mennesker, som holdt til der i en periode. De blev identificeret (rygende et 

eller andet) via vores overvågning, politiet kontaktede deres forældre. Det er nu ophørt. Roland 

genopstiller ikke. 

5.4 Makrelfestival. Michael Heiland: I 2020 blev makrelfestivallen aflyst pga. corona. I 2021 blev 

den afholdt med flot fremmøde af mere end 50 både. Den blev gennemført med hjælp fra mange 

frivillige. Overskuddet var ca. 26.000 kr. Vi er i gang med planlægningen for 2022. Alle tilbud om 

hjælp er velkomne. Der vil ske flere forbedringer vedr. madpakker, og reglerne er ændret, så der nu 

ikke er mulighed for fortolkninger. 

5.5 PR-udvalg. Torben Petersen: Formandsposten er ledig. Men vi er egentlig også i en ny situation, 

hvor PR varetages af flere forskellige personer fra de andre udvalg. Michael og Rene Drewes styrer 

web-delen. Rene Drewes: Den aktive gruppe fungerer godt, der kommunikeres lynhurtigt. Den nye 

hjemmeside er godt i gang.  

5.6 Juniorudvalg. Stefan Kristianson (over skype): Jeg har deltaget i Fiskeakademiet, dvs. et 3-4 

dages ophold hos DSF, hvor man fisker alle dage inddelt efter kundskaber og med undervisning og 

praktisk fiskeri. Det var meget lærerigt og desuden hyggeligt og skabte nye relationer/venskaber. 



Henrik Andersen: Jeg er ofte ved P&T Brynshøj, jeg tager mig gerne af alle unge og nybegyndere. 

5.7 Kanaludvalg. Claus Foss:  Jeg bor 115 km herfra og har derfor desværre ikke mulighed for at 

lave et godt junior setup. Men udvalget har en god strategi med fordeling af opgaver, så det er 

drevet af lyst og med hurtige beslutninger.  Der arbejdes med frie tøjler under ansvar, det er meget 

motiverende. Fremgangen har været meget stor, der er solgt ca. det dobbelte antal dagskort, og 

folk kommer hertil fra store afstande. Karper er hovedattraktionen, men gedder er også 

interessante. Claus opfordrer til, at alle medlemmer bliver bedre til at kommunikere oplevelser fra 

deres fisketure og ikke mindst fra f.eks. Makrelfestival. 

5.8 Moseudvalg, P&T, Tissø og SU. Henrik Andersen: Nyrup mosen er blevet ryddet og Lynghuse 

mosen vil blive ryddet, der kommer et par nye brædder på broen. Rene Drewes: Vi har adgang til 3 

både på Tissø. En klubaften om Tissø er afholdt. Der arrangeres en fælles klubtur dertil den 11. juni, 

der er flere ledige pladser. Gennem SU har vi adgang til at booke båd i mange søer, og der er også 

en trailerbåd med motor. Rene står for bookninger i Tissø og SU.  

5.9 Småbådsudvalg. Niels Jensen: For tiden ingen aktiviteter. Torben: Hvis vi køber en båd, vil 

pasning og udlån høre til under dette udvalg. 

6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Regnskabet var blevet udsendt. Det blev vist på storskærm 

og gennemgået af Michael. Indtægter var ca. 119.000 kr., udgifter ca. 114.000 kr., likvider er ca. 173.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt. 

7. Indkomne forslag. 

           7.1 Fra bestyrelsen: Forslagene til vedtægtsændringer var blevet udsendt. Michael gennemgik dem, 

og de blev godkendt med undtagelse af følgende: I §4 skal der i stedet for det foreslåede stå:  ” Ved 

indmeldelse betales af alle medlemmer et kontingent, der besluttes på den årlige generalforsamling”, og i 

§5 slettes parantesen: (f.eks. Lammefjordskanalerne). Godkendt. 

         7.2 Fra medlemmer: Ingen forslag. 

8. Fremlæggelse og godkendelse af årets budget, herunder fastsættelse af kontingent. Budgettet var 

blevet udsendt. Det blev vist på storskærm og Michael gennemgik det. Det kalkulerer med indtægter på ca. 

111.000 kr. og udgifter på ca. 214.000 incl. evt. båd. Kontingentsatserne ligger på hjemmesiden. De er 

indregnet i budgettet og er i 2022 forhøjet med den andel, som DSF har forhøjet deres kontingent med, 

dvs. ca. 2 %.  Budgettet blev godkendt.  

9. Valg af bestyrelse og revisorer.  

Torben Petersen blev valgt som formand, som ønsket kun for 1 år.  

Henrik Andersen blev valgt som medlem for 2 år. 

Rene Olsen og Tom Lars Petersen blev valgt som suppleanter for 1 år 

Karsten Bebe Hansen meldte sig som ”Føl” til bestyrelsen 

Sinnet Thueslev meldte sig som konsulent til bestyrelsen 

Erik Nybro Olsen blev valgt som revisor for 2 år (lige årstal) 

Poul Nielsen blev valgt som revisor for 1 år (ulige årstal) 



Katrine Kirk blev valgt som revisorsuppleant for 1 år (hvert år). 

10. Valg ar 1 formand og 2 medlemmer til hvert udvalg (hvert år) 

10.1 Tur og Arr.: Niels Jensen blev valgt som formand, Jan Olsen og Ole Blom blev valgt som medlemmer. 

10.2 Vandløbspleje: Jan Aggerholm blev valgt som formand, Kalle Ludvigsen og Karl Erik Mikkelsen blev 

valgt som medlemmer. 

10.3 Klubhus: Niels Jensen blev valgt som formand, Ole Blom og Henrik Andersen blev valgt som 

medlemmer. Jonas Christiansen blev tilmeldt som supporter. 

10.4 Makrelfestival: Michael Heiland blev valgt som formand, Niels Jensen og Torben Birch blev valgt som 

medlemmer. Ole Blom og Katrine Kirk (kun mad og kommunikation) blev tilmeldt som supportere. 

10.5 PR-udvalg. Claus Foss blev valgt som formand, Michael Heiland og Rene Drewes blev valgt som 

medlemmer. 

10.6 Juniorudvalg: Stefan Kristianson blev valgt. 

10.7 Kanaludvalg: Claus Foss blev valgt som formand, Henrik Andersen og Rene Olsen blev valgt som 

medlemmer. Poul Nielsen er konsulent. 

10.8 Moseudvalg, P&T, Tissø, SU: Henrik Andersen blev valgt som formand, Tom Lars Petersen og Rene 

Drewes blev valgt som medlemmer. 

10.9 Småbåd: Niels Jensen blev valgt som formand, Torben Birch og Martin Nilsson blev valgt som 

medlemmer. 

11. Uddeling af årets præmier. Jan Olsen uddelte præmierne til årets turvindere. 

12. Eventuelt. Der var ingen bemærkninger.   

 


