
Asnæs, 24. februar 2023 
 

OSF’s generalforsamling 2023 
 

Vi startede med en dejlig middag, lavet af Torben Birch – tak for god skipperlabskovs! 

26 fremmødte til middag inden generalforsamlingen, som havde 27 deltagere. 

Torben Kaas, formand for DSF, gæstede OSF og holdt et kort oplæg om vores fiskevande i Danmark og DSF som 

forbund. Fokusområde på miljøområdet, er nu havet som lider.  

1. Valg af dirigent: Poul Nielsen 

 

2. Valg af referent: Rene Drewes 

 

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

 

4. Kalle og Claus tæller stemmer, hvis det bliver nødvendigt. 

 

5. Formandens beretning: Torbens beretning er vedlagt. 

Beretningen er godkendt. 

a. Torben Kaas kommenterer på sagen om udledning ved Stigsnæs. 

b. Torben Kaas nævnte Facebook gruppen: ”Talerør til DSF”, og opfordrede til, at man benyttede 

talerøret, hvis man ville i direkte dialog med forbundsbestyrelsen. 

 

6. Udvalgenes beretninger: 

a. Tur- og arrangementsudvalget v. Torben Birch. 

Hovedopgaver: 2 ørreddage, sommerfest, julefrokost og aktivitetskalenderen. 

Niels Jensen vil gerne stoppe som formand, og Torben Birch vil gerne overtage. 

Året er generelt gået godt. 

b. Vandløbspleje udvalget, v. Jan Aggerholm. 

Gode samarbejder med TØS og andre ”sjællandske aktiver”. 

Ny trailer til udvalget – fantastisk aktiv til udvalget. 

Fremtiden: i 2024 er det slut med udsætning af smolt, da moderfiskene fra Elverdamsåen er døde. 

Moderfisk fra Tuse Å og Elverdamsåen er bedst. DSF vil ikke anbefale at bruge jyske moderfisk til 

smolt i Isefjorden. 

Pengene skal måske i stedet gå til Svinninge Å. Der er spottet min. 128 gydegravninger. 

Måske er der et godt perspektiv i ”grønlænderfiskeri” i Sydkanalen. 

TØS har taget en beslutning om ikke at opfiske moderfisk til smolt udsætning. 

Under 20% af fangede ørreder i Isefjorden var fedtfinnefisk. 

Et vandplejeprojekt spænder ben for at man tilfører resurser til ørredbestanden i Svinninge å. 

I Odsherred er der kun et større projekt tilbage; Anneberg Sørende til omkring 100.000. 

Kom endelig med gode ideer til Vandløbspleje. 

Ynglen dør fra Gærde Å, pga. vandmiljøet fra mosen. Vi håber på et omløb med tiden. 

DTU Aqua kommer på besøg i 2023, for at undersøge tilstanden i vandløbene i Odsherred. Vi håber 

på at der ikke er udtørrede vandløb i år… 

Der er sket rigtig meget i løbet af de sidste 10 år. 

Kommentarer: 

i. 100.000 smolt til overs fra Fyn, som skal ud i Sydkanalen? Nej bare rolig. 

ii. Claus Foss; Hvornår er der udsætning af smolt i Sydkanalen? I weekenden ved påsken. 

iii. Claus Foss; Ørredfiskeri i Sydkanalen som supplement? Skal vi ikke hellere lade dem være i 

fred? Svar fra Torben P.: det er primært opgangsfiskene vi søger at give fred. 
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Beretningen er godkendt. 

 

c. Klubhusudvalgets beretning v. Torben Birch. 

Ny fryser, nye persienner, nye duge – ”og så kommer Torben Petersen og maler loftet”. 

Brugere af klubhuset; Onsdagsklubben, Søndagsklubben, Tirsdagsaftener – husk lige at rydde lidt op. 

Huset fungerer rigtig fint. 

Kommentarer: 

i. Kan man få fjerntænding på varmepumpen? Og så skal den serviceres? Skal vi tilsluttes 

fjernvarme? 

Beretningen er godkendt. 

 

d. Juniorudvalgets beretning v. Claus Foss. 

Pizzaaften med nogle enkelte unge, var nogenlunde vellykket. 

I stedet for lystfiskeriets dag – en dag om året – bliver det til en ugentlig lystfiskerdag hver fredag. 

50,- per tilmelding – gratis ved medlemskab. 

Henrik laver P&T arrangement, Torben Birch laver fiskeri fra diget, og andre tiltag gennem året. 

Bemærkning; fredagsfiskeri er billigt – men hvis nogle familier er trængte på økonomien, så støtter 

Odsherred Kommune med fritidspas. 

Beretningen er godkendt. 

 

e. Kanaludvalgets beretning v. Claus Foss. 

Facebook; en kæmpe gave som arrangør. Algoritmer gør det svært at komme ud til alle 

interesserede. Selvom et arrangement bliver delt i forskellige grupper, kommer det ikke særlig bredt 

ud. Skriv endelig en kommentar, så kommer det langt ud på Facebook. 

God økonomi! 

Jeg startede selvvalgt det hele, men vi er nu gode mænd nu plus supportere. 

Karpefestival, 99 deltagere fra hele landet, kvinder og andre kulturer. 

Danske Karpe- & Specimenfiskere, vil gerne støde til i 2023. Det resulterede i et fyldt karpekup på 

3,5 time. Næste karpefestival blev booket i løbet af 12 timer. 

Der kommer flere hyggefisketure i løbet af året. 

Beretningen er godkendt. 

 

f. Moseudvalget v. Henrik Andersen. 

Nyrupmosen blev renset, så det er til at fiske igen. En masse forskellige grene og træet er trukket op 

af vandet. 

Lynghusemosen, er ligeledes blevet klippet ned ved broerne. 

Kommentarer: For et par år siden var en lodsejergrund til salg; er der sket noget vedr. det? Nej, alt er 

som det plejer. 

Beretningen er godkendt. 

 

g. Småbådsudvalget v. Michael W. Heiland. 

Før i tiden var der en del småbåde, men det opløste sig selv gennem tiden. 

Ideen med en ny båd til klubben blev skabt på en tur med Rørvig Fiskeklubs udlejningsbåd. 

Småbådsklubben arbejder med den nye båd, som skal bruges af medlemmer, bruges til ture med 

”Lær for livet”, Ung i Odsherred m. m. 

Skuret på Nykøbing havn blev nemt godkendt hos kommunen, da vi gør en del for de unge i 

kommunen. 

Der er gang i småbådsudvalget, da flere har en båd og gerne vil være med til fælles ture. 

Beretningen er godkendt. 
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h. Makrelfestivalsudvalget - DM i makrel v. Michael W. Heiland. 

Normalt starter vi i marts med at skaffe sponsorer osv. Vi er begyndt at skaffe sponsorer allerede i 

oktober året inden, da sponsorerne typisk budgetterer næste år, inden nytår. 

Bådshow skal besøges. Marianne gør et stort arbejde med at skaffe sponsorer. Makrel i tomat, var et 

af de sjove sponsorater sidste år. 

Selve DM i makrel er et stort arrangement, som er meget velbesøgt, og bl.a. søværnet og Fishing 

Zealand kommer og laver arrangementer. 

Forberedelserne for 2023 – den 10. festival – er godt i gang. Der er 4 i ledelsen og 10 frivillige plus 

endnu flere supportere. 

2022, 60 tilmeldte bådteams, 45 dukkede op. 

2021, mere end 50 fremmødte både. 

De mange besøgende kræver også mange resurser. 

I år skal det være stort. 

DSF hjælper også i år, bl.a. med plakater o.a. 

I 2023 kommer endnu flere jyske deltagere. 

Beretningen er godkendt. 

 

i. PR-udvalget v. Claus Foss. 

Der har ikke været en eneste henvendelse vedr. nye opslag og lignende. 

OSF er ikke så god til at kommunikere ud til medlemmer og andre med opslag med høj kvalitet. 

Kommentarer 

i. Torben Petersen: måske rigtigt nok, men vi er trods alt gode til at kommunikere til 

medlemmer via Facebook, både i grupper og på sider. Generelt har vi en fair formidling. 

Beretningen er godkendt. 

 

7. Fremlæggelse af regnskab. 

Indtægter: 

Regnskabet bliver fremvist med søjlediagram på skærm i klubhuset. 

Kontingent indkomst afspejler medlemstilgangen. 

Kommunetilskuddet er lidt højere end forventet, da der gives tilskud til unge op til 25 år. 

Indtægter fra Lammefjordsfiskeriet er rigtig godt pga. mange solgte årskort. 

Makrelfestivallen gav et godt overskud, trods udfordringer med vejarbejde. 

Udgifter: 

Administrationsudgifter er lidt højere end forventet, da vi har holdt mange møder pga. mange igangværende 

aktiviteter. 

Klubhus: høj udgift, da vi har haft brug for en ny kaffemaskine, opvaskemaskine, samt at elpriserne er steget. 

Vandpleje: har fået en ny trailer. 

PR og medlemspleje: ny aktivitet i forhold til at få medlemsflugten tilbage igen. 

Ture og arrangementsudvalg: karpefestival har givet godt, og ørreddagen mangler at blive gjort op. 

Udgifter i alt; Båden er betalt, vores andel er betalt og båden er aktiveret. Vi mangler lidt udstyr, som bliver 

købt i 2023. 

Kommentarer: 

i. Claus Foss: Det er godt at indtægter fra forskellige aktiviteter bliver delt op, så vi kan se om 

aktiviteterne (eks. fredagsfiskeri) bærer frugt på den lange bane. 

Regnskabet er godkendt. 

 

 

8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2023. 

Indtægter i alt 137.500,-. 

Karpefestival og Makrelfestivalen, kan generere det samme overskud, men medlemstilslutninger til 

kanalerne er budgetteret forsigtigt lidt lavere end sidste år, som var rigtigt godt 
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Udgifter i alt: 156.819,- plus 3.600,- i afskrivninger. 

Forventet resultat: -22.919,- 

Budgettet er godkendt. 

 

a. Fastsættelse af kontingent. 

Samme pris som 2022. 

Dog er de tre forskellige familiemedlemsskab er blevet ændret til ét familiemedlemsskab. 

På DSF’s kongres er det besluttet at ændre priserne i 2025, uden at vi ved hvor meget. 

I 2024 skifter kontingentet for pensionister, som ikke findes i DSF regi, og vi ensretter, så det 

fremover bliver et seniorkontingent og familiemedlemsskaber samles fra 2023. 

Der blev diskuteret lidt for og imod stigningen for pensionister, som afledes af, at det bliver til 

seniorkontingent. 

Kontingentet for 2023 er vedtaget ved afstemning (hurtig håndsoprækning). 

 

9. Valg af bestyrelse og revisorer. 

Torben Petersen meddeler og gentager at han gerne vil afgive formandsposten, hvis andre gerne vil træde 

til. Torben tilbyder at støtte op i anden rolle fx konsulent til bestyrelsen. Der opstiller ikke andre kandidater. 

Torben varsler, at han træder tilbage næste år – i fred og fordragelighed. 

 

a. Kasserer: Michael W. Heiland blev genvalgt. 

b. Rene Drewes blev valgt som bestyrelsesmedlem + sekretærrolle. 

c. Rene Olsen og Torben Birch er valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

d. Poul Nielsen blev valgt som revisor. 

e. Jan Johansen blev valgt som revisorsuppleant. 

 

10. Valg af formænd til udvalgene. 

a. Tur & Arrangement udvalg: Torben Birch blev valgt som formand. 

b. Vandløbspleje udvalg: Jan Aggerholm fortsætter som formand og medlemmerne Kalle Ludvigsen og 

Karl Erik Mikkelsen fortsætter ligeledes. 

c. Klubhusudvalget: Niels Jensen + Ole Blom fortsætter. 

d. Makrelfestival udvalg: Michael W. Heiland fortsætter som formand + eksisterende medlemmer + 

Marianne Kristiansson. 

e. PR-udvalget: Formand Claus Foss fortsætter. 

f. Juniorudvalget: Formand Stephan Kristianson fortsætter. 

g. Kanaludvalget: Claus Foss er genvalgt som formand. 

Peter Stigsen bliver medlem. 

Rene Olsen modtager genvalg. 

h. Moseudvalg: Henrik blev genvalgt som formand. 

i. Småbådsudvalget: 

Niels Jensen fortsætter som formand. 

Torben Birch fortsætter som medlem. 

Peter Stigsen vælges som medlem. 

Michael vælges som medlem. 

 

Alle valgte i bestyrelsen, revisorer og i udvalg er vedlagt. 
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11. Uddeling af årets præmier. 

I årets løb skulle der uddeles tre præmier udover årets største havørred på 71 cm og 4,3 kg. 

Rene Olsen har fanget årets karpe på 10,8 kg. 

2 klubture: 

Omø tur – vundet af Torben Petersen med en havørred. 

Gule Rev – vundet af Torben Petersen med en stor torsk på godt 13 kg. 

 

12. Eventuelt 

a. Vandløbspleje; ”projekt smoltvagt” 

Når der bliver udsat smolt i mundingsområder, har man fundet ud af at koncentrationen har været 

voldsom høj. 

Der bliver lavet en app i løbet af marts måned. Her kan man tilmelde sig, så man kan være bestemte 

steder, så måger og skarver holder sig på afstand af de nye smolt. 

Det er åbent for alle – medlem eller ej. 

I appen kan eks. vandløbsplejen lave et arrangement, som folk kan tilmelde sig. 

 

b. Claus Foss: Tak for valget som PR-udvalgsformand. 

Kom gerne til mig omkring sparring vedr. PR, så vi får større kvalitet på vores opslag. Der skal 

minimum være et billede på et opslag. 

Kim Kregler vil gerne deltage i arrangementer, hvis der skal tages billeder. 

 

Tak for god ro og orden. 

 

 

Formandens beretning 
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Formandens beretning 
OSF-generalforsamling februar 2023 

OSF i dag 
OSF kan med stolthed i dag præsenterer sig, som en fiskeklub med masser af bredde og langt ud til stregerne på 

banen, vi spiller på. 

Populært sagt! Drejer det sig om krog og fisk og alle de der omkring relaterede aktiviteter, er det velkomment i 

Odsherreds Sportsfiskerforening. 

Det betyder selvfølgelig også, at vi rummer mange forskelligartede interesser inden for Lystfiskeri. Vi har alle rigtigt 

meget til fælles men kan også have emner, vi prioriterer forskelligt. Det skal alt sammen fungere i harmoni. 

Hvordan griber vi så det an i OSF – Uddelegering af ansvar og bestyrelsesmøder 
Vi arbejder med høj grad af selvbestemmelse i vores organisation. Lang de fleste beslutninger træffes i respektive 

udvalg og blandt de aktive ressourcepersoner der. 

Vi holder 4 strategiske bestyrelsesmøder om året. Møderne fastlægges ved foreningsårets start og har faste temaer:      

Møde 1: Konstituering af organisationen  

Møde 2: Er udvalg og aktiviteter kommet godt i gang, og er der behov for støtte 

Møde 3: Budget og organisation 

Møde 4: Generalforsamling 

De 4 bestyrelsesmøder og temaerne er en af stregerne på banen – her skal man som udvalg holde sig til. 

Vores møder er åbne for medlemmer, og der er altid plads til at drøfte og diskutere et aktuelt emne på dagen. 

DSF 
Vi bakker op om et stærkt og samlende forbund og er stolt medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.  

Vi ved og respekterer, at det kan kræve endnu mere konduite at drive et forbund end en forening. Dagsordenen 

bliver ofte mere politisk, og afstanden til medlemmerne er større – det er vist naturgivet. 

Man kan ikke forvente at være 100 enige i alle enkeltsager, der drives af et forbund – nogen kunne ønske sig større 

tryk på en sag nogen mindre. Nogen kunne ønske sig samarbejde med andre organisationer i en given sag andre 

ikke. 

Overordnet synes jeg, man skal respektere den faglighed, der eksisterer i DSF – den er langt de fleste af os 

overlegen.  

Vi er ikke særligt begejstrede for ammestuesnak, som har det med at blive utrolig kritisk, unuanceret og bombastisk 

sort/hvid. 

Som medlem af OSF er man velkommen til at spørge DSF ind til et emne eller en sag. Men vi bakker ikke op om 

foreningsrepræsentanter, som kører fordummende og ofte unuancerede dundertaler. Det er en anden streg på 

spillebanen.    

Her følger lidt fup og fakta fra ammestuesnakken om DSF: 

• De scorer kassen på DSF. FUP - DSF-bestyrelsen arbejder langt overvejende frivilligt 

• Der er kun jyder i DSF-bestyrelsen. FUP – Formand Torben er fra Sjælland. Næstformand Morten er fra 

Sjælland. Bestyrelsesmedlem Frederik er fra Møn. Bestyrelsesmedlem Linda er fra Fyn. 

• Medlemsadministrationen fungerer godt. Fakta – vi ville meget nødig være foruden i OSF 

• DSF gør intet for os lokalt. FUP  
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o DSF bidrager p.t. væsentligt til, at fællesfiskeriet på Tissø overlever og ikke går til et lukket 

konsortium eller andet.  

o Stenrev- og ålegræskampagnerne er særdeles relevante også lokalt 

o DSF Kampen og kritikken af Stigsnæs og forurenet olieaffald fra Norge som primært 

affaldsbehandles ved fortynding, matcher vel meget godt vores syn på at arbejde for miljøet 

• DSF udviser ingen åbenhed for dialog.  FUP – det er en saga blot. Sekretariat, direktion og bestyrelse 

reagerer og agerer åbent og tillidsfuldt 

o DSF bakker lokalt konkret op om både Makrel Festival og Karpe Festival I Odsherred     

Tilbage til OSF. 

Medlemmer 
Vi har mange medlemmer i OSF. Vi ligger i nærheden af det øverste niveau, foreningen nogen sinde har været på 

med 289 medlemmer pr. 15/2-23. Vi kan ikke måle flere medlemmer i DSF´s statistik, som går tilbage til 1/10-17. 

Makrel Festival 
Makrel Festival blev flot afviklet i 2022 og er rigtigt godt i gang med planlægningen af den 10. sæson. Holdet bag er 

blevet styrket, og der er i dag stærke kompetencer - ikke bare på afviklingen men også på kommunikation, 

administration og økonomi.  

Jeg tror, det bliver en OSF Fest på Odden Havn i August 2023. 

Karpefestival og Lammefjordskanalerne 
Lammefjordskanalerne har været flyvende i 2022. Alt tyder på at succesen fortsætter i 2023 og at den yderligere 

forstærkes. Det er en stor glæde at følge med i det liv og de fangster, der udspringer af Claus Foss indsats. Som 

forening er det en stor styrke, at fiskeriet er åbent og inkluderende – ikke mindst for nye og juniorer.     

Mose, P&T, SU, Tissø Fællesfiskeri og søer i Odsherred 
Der er i 2022 gjort en stor indsats for at fastholde og særligt kommunikere om alle de fortrinlige ferskvandstilbud, vi 

tilbyder i OSF. Tissø har været udfordret af en de store trusler mod lystfiskeriet, at vandene lukkes for vores fiskeri.  

Ture og arrangementer 
En række af vores store klassikere inden for ture og arrangementer fx Ørreddage og Sommerfest blev fint afviklet i 

2022.  

Onsdagsklubben har fået selskab af Søndagsture efter lidt samme princip – mød op og vær med. I vinter har der kørt 

vinteraftner med fluebinding som tilbud i den mørke tid. 

Langt de flest arrangementer er organiseret og koordineret i Tur og arrangementsudvalget. Det flotte program i 

udvalget suppleres af aktiviteter i kanalerne og snarligt også med arrangementer i vores nye båd.  

Småbådsudvalget 
Den nye båd er organiseret i småbådsudvalget, som er mødtes en række gange i 2022, og har planlagt booking, 

regler drift og vedligehold af vores nye saltvandsbåd. Båden er flot suppleret af vores investering i skur 36 på 

Nykøbing havn. Vi håber, at OSF med denne satellit til Nygade 18 i Asnæs vil styrkes yderligere, og at der vil opstå et 

fortrinligt liv og miljø omkring båd og skur. 

Vandløbspleje 
Vandløbsplejefolkene har i 2022 arbejdet ufortrødent videre med deres speciale at vedligeholde og udvikle vores 

små vandløb i Odsherred, så de fortsat styrkes som gyde- og opvækstvand for havørreder.   
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Økonomi 
Odsherreds Sportsfiskerforening er fortsat velkonsolideret. Vi har som besluttet på sidste års generalforsamling 

investeret en del af vores passive formue i aktiver til glæde for medlemmerne – konkret trailer til vandpleje, 

ferskvandsmotor, saltvandsbåd og skur.  

Vi aftrapper vores Pensionistkontingent over et par år, så det dermed erstattes af seniorkontingentet. Det sker i takt 

med, at DSF har afskaffet pensionistkategorien samtidig med forenklingen af familiekontingentet til kun at omfatte 

en sats.  

Kommunikation  
Vores hjemmeside blev fornyet sidste forenings år og opdateres løbende af vores 2 webmastere.  

Kommunikationen har fået bredde i OSF. Vi har fortsat nogle fyrtårne, vi alle kan spejle os i, og som leverer en stor 

indsats her – og mange er begyndt at bidrage særligt i vores digitale klubhus i Facebook gruppen Medlemmer og 

venner af Odsherreds Sportsfiskerforening.  

Unge 
De unge er en prioritet i OSF.  

Vi er ikke i mål, og vi har fortsat ikke en egentlig selvbærende ungekultur.  Vi har dog formået at forhøje vores andel 

af juniorer og unge fra 32 – 45 medlemmer i 2022, og det kan vi være stolte af. 

Vi har etableret en række tilbud og aktiviteter for de unge. Vi har rakt hånden ud til Unge I Odsherred og tilbudt dem 

fisketure for de unge. Vi har ændret layout på hjemmeside og medier til et mere ungt og a jour design, og vi 

arrangerer konkrete juniorture og instruktion i kanalerne.    

/Torben februar 2023 

 

 

Resultat af valg 
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Resultat af valg ved GF den 24.02.2023 
Rev 2 05.03.2023 Rene 
Drewes 

    

 Flg. blev valgt:   

Ordstyrer ved GF Poul Nielsen    

    

    

Bestyrelse navn accept Valgperiode 2 år/supl. 1 år 

Formand lige år Torben Petersen 
ja, men kun for 1 
år   

Kasserer ulige år  Michael Heiland ja   

Medlem lige år Henrik Andersen  ja Ikke på valg i 2023 

Medlem ulige år Rene Drewes ja   

Medlem ulige år Niels Jensen ja   

Suppleant hvert år Torben Birch ja   

Suppleant hvert år Rene Olsen  ja   

juniorkoordinator Henrik Andersen ja skal ikke vælges 

Føl til bestyr.     skal ikke vælges 

        

    

    

Revisorer     valgperiode 2 år 

Revisor lige år Erik Nybro Olsen ja Ikke på valg i 2023 

Revisor ulige år Poul Nielsen ja   

Suppleant hvert år Jan Johansen ja   

    

    

Tur&Arr     Valgperiode 1 år 

Formand Torben Birch ja   

Medlem Jan Olsen ja   

Medlem Ole Blom ja   

        

Supporter Tue Bøndergaard ja skal ikke vælges 

Supporter Niels Jensen ja skal ikke vælges 

        

Onsdagsklub skema Erik Nybro Olsen ja skal ikke vælges 

        

    

    

Vandløbspleje     Valgperiode 1 år 

Formand Jan Aggerholm ja   

Medlem Kalle Ludvigsen ja   

Medlem Karl Erik Mikkelsen ja   

Supporter     skal ikke vælges 
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Klubhus     Valgperiode 1 år 

Formand Niels Jensen ja   

Medlem Ole Blom vedr. EDB ja   

Medlem Henrik Andersen ja   

Supporter       

        

    

    

Makrelfestival     Valgperiode 1 år 

Formand Michael Heiland ja   

Medlem Niels Jensen ja   

Medlem Torben Birch ja   

Supporter 
Jonathan Juel 
Albrechtsen ja skal ikke vælges 

Supporter Herman Juel ja skal ikke vælges 

Supporter Ole Blom (EDB) ja skal ikke vælges 

Supporter Marianne Kristianson ja skal ikke vælges 

        

    

    

PR-ud valg     Valgperiode 1 år 

Formand Claus Foss ja   

Medlem Michael Heiland ja   

Medlem Rene Drewes ja   

Supporter     skal ikke vælges 

        

webmaster 
Michael og Rene 
Drewes ja skal ikke vælges 

        

      

Web, Facebookgrupper og -sider tilknyttet OSF: skal ikke vælges 

      

Navn     Post 

Medlemmer og venner af Odsherreds Sportsfiskerforening (FB gruppe) 

Niels Møller Hansen     adminisrator 

Artz Biber     adminisrator 

Marianne Kristianson     adminisrator 

Torben Petersen     adminisrator 

Makrelfestival (FB side) 

Einar Paulsen     ordstyrer 

Morten Holst Greve     ordstyrer 

Ole Blom     ordstyrer 

Marianne Kristianson     ordstyrer 

Claus Foss     ordstyrer 

 

 



Asnæs, 24. februar 2023 
 

Odsherreds Sportsfiskerforening - OSF (FB side) 

Artz Biber     administrator/redaktør 

Torben Petersen     administrator/redaktør 

Jan Aggerholm     redaktør 

Makrelfestival 

Artz Biber     administrator/redaktør 

Ole Blom     redaktør 

Torben Petersen     redaktør 

o-s-f.dk (Web) 

Michael Heiland     administrator 

Rene Drewes     administrator 

    

Juniorudvalg     Valgperiode 1 år 

Formand Stephan Kristianson ja   

Koordinator Henrik Andersen ja skal ikke vælges 

Supporter Claus Foss ja skal ikke vælges 

Supporter Torben Birch ja skal ikke vælges 

    

    

Kanaludvalg     Valgperiode 1 år 

Formand Claus Foss ja   

Medlem Peter Stigssen ja   

Medlem Rene Olsen ja   

supporter Henrik Andersen   skal ikke vælges 

Supporter Allan Ronnie Påske   skal ikke vælges 

        

Konsulent Poul Nielsen ja skal ikke vælges 

        

Fiskeriopsyn Claus Foss ja skal ikke vælges 

Fiskeriopsyn Rene Olsen ja skal ikke vælges 

Fiskeriopsyn Henrik Andersen ja skal ikke vælges 

Fiskeriopsyn Jørn Bristing Mossin ja skal ikke vælges 

Fiskeriopsyn Tom Lars Petersen ja skal ikke vælges 

        

    

    

Moseudvalg, P&T, Tissø og 
SU     Valgperiode 1 år 

Formand Henrik Andersen ja   

Medlem Tom Lars Petersen ja   

Medlem Rene Drewes ja   

supporter Rene Olsen ja skal ikke vælges 

        

Tissø kontakt Rene Drewes ja skal ikke vælges 

SU kontakt Rene Drewes ja skal ikke vælges 

        

    



Asnæs, 24. februar 2023 
 

    

    

Småbådsudvalg     Valgperiode 1 år 

Formand Niels Jensen ja   

Medlem Torben Birch ja   

Medlem Michael W. Heiland ja   

Supporter Jørgen Jensen   skal ikke vælges 

Supporter Peter Stigsen   skal ikke vælges 

        

 


