
 

Referat:  

1) Valg af dirigent 

 Gert Stahl Jacobsen vælges som dirigent 

 Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt 

2) Beretninger 

 Formandens beretning (Se andet dokument) 

 Udvalgsberetninger: 

 

Lars Lønstrup informerer om havudvalget 

o Pladser på havturene vil for fremtiden udelukkende være for KSF medlemmer 

o Der forberedes flere ture hvor der også vil være mulighed for at fange makreller, hornfisk, 

torsk og fladfisk 

o Lars kan godt bruge flere frivillige/hænder i havudvalget 

Søren Jacobsen informerer om juniorudvalget 

o Fredrik Nørbæk Jørgensen har gennemført hele juniorlederuddannelsen og Kristian 

Skopljak har gennemført del 1 af juniorlederuddannelsen - KSF siger stort tillykke til begge 

to 

o Der er sket et generationsskifte, og der er kommet en del nye til i klubben 

o Der bliver lagt vægt på det sociale og hvordan man bygger sit eget fiskegrej 

Dennis informerer om vandplejeudvalget 

o Der er blevet smidt en masse skjulesten ud i Ellebækken i samarbejde med Køge Kommune 

o Lodsejer sprang fra i allersidste øjeblik på et projekt, der havde været vandplejens største 

projekt nogensinde. Der har været lagt ufatteligt mange timer i projektet af de involverede 

– i samarbejde med Køge kommune – og det er desværre også årsagen til et relativt lavt 

antal projekter i 2019 

o Køge Kommune og Vandplejeudvalget har et rigtig godt samarbejde, hvilket gerne skulle 

give flere muligheder fremover for nye projekter 

o Resultatet for elfiskeriet i efteråret 2019 var fornuftigt overordnet set, dog med et meget 

skuffende resultat fra Tryggevælde å med kun enkelte moderfisk 
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o Der er indgået aftaler med lodsejere både ved Tryggevælde å og Køge å for at danne fælles 

front mod det ulovlige tyvfiskeri både med og uden garn samt andre redskaber 

o KSF er repræsenteret i vandrådet ved formand, John Østergaard 

o Der informeres om den kommende sjællandsbekendtgørelse, der som sådan ikke er 

relevant for foreningens vande 

o Vandplejeudvalget har været med i hele processen via DTU Aqua, da indsatsen i 

vandløbene ikke ønskes at være spildte kræfter. Yderligere har vandplejeudvalget også 

indgivet høringssvar til høringsmaterialet 

Jesper Stenkilde informerer om bådudvalget 

o Der har været rigtig mange bookninger at KSF-båden, og sågar også weekender hvor flere 

gerne ville have lånt båden, som desværre allerede var afsat 

o Køge Kommune vil etablere ny bådebro så der vil være plads til flere både 

Allan Knudsen informerer om kystudvalget 

o Kystudvalget regner med ca. 8-9 ture om året 

o Der er fokus på det sociale og kammeratskab 

o Turene skal dog ikke ses som en tur med guide, men mere som en mulighed for at lære 

andre KSF-medlemmer at kende 

o Efteråret 2020 byder på en weekend i shelter, hvor der skal fiskes og hygges 

 

3) Regnskab (herunder bemærkninger fra den kritiske revisor)  

 Kassereren gennemgik regnskabet for 2019 og udtrykte tilfredshed herom 

 Kassereren gennemgik budgettet for 2020 

 En efterfølgende debat om regnskabet afstedkom følgende informationer: 

o Der er lavet en ny fornuftig aftale med vores største lodsejer 

o Bestyrelsen er vidende om den negative indlånsrente 

o Indtægterne fra dagkort er skæve tal pga. gebyr hos MobilePay samt udbyder af 

webshoppen 

 Kritisk revisor, Gert, informerer om at driften i KSF går godt, 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 2020 igen består af 7 personer 

b) På valg: 

 Næstformand: Søren K. Jakobsen – Genvalgt som bestyrelsesmedlem 

(Konstituering af næstformand sker på næstkommende bestyrelsesmøde) 

 Kasserer: Dennis J. Petersen – Genvalgt som kasserer 

 Bestyrelsesmedlem: Allan Knudsen - Genvalgt som bestyrelsesmedlem 

 Bestyrelsesmedlem: Peter Villquist - Genvalgt som bestyrelsesmedlem 

 Kritisk revisor: Gert S. Jacobsen - Genvalgt som kritisk revisor 

6) Kontingent og indskud for den kommende sæson 

 Ingen ændringer i hverken kontingent eller indskud 

7) Fastsættelse af medlemstal 

 Ingen ændringer 

 Der spørges ind til om der skal sættes et lavere loft på antal medlemmer for at gøre det mere 

attraktivt 

o Bestyrelsen svarer, at de vil kigge på dette, hvis antallet af medlemmer stiger markant de 

kommende år 

8) Præmieuddeling – Klubmesterskab 

 Der blev uddelt præmier til vinderne 

 Klubmester og vinderen inden for hver art for 2019 kan findes på hjemmesiden 

 
 
 
 



 
9) Eventuelt 

 Det bliver nævnt, at referatet sidste år ikke var helt fyldestgørende nok, når man ikke kunne se 
indkaldelsen samtidig 

o Bestyrelsen svarede, at indkaldelsen var sendt ud til alle medlemmer, men anerkendte også 
at referatet på visse områder ikke rigtigt kunne stå alene. Derfor ville bestyrelsen sikre, at 
et sådan referat kan stå alene fremover 

 Der blev spurgt ind til hvorfor indkaldelsen til generalforsamlingen ikke var lagt på hjemmesiden 
o Bestyrelsen svarede, at indkaldelsen ikke vil blive lagt på hjemmesiden, da bestyrelsen ikke 

mener at det er læsning som skal være frit tilgængeligt for ikke-medlemmer. Indkaldelsen 
er kun offentlig i den forstand, at den fremsendes og dermed er tilgængelig for alle 
medlemmer - Derfor vil den ikke komme ud på hjemmesiden eller på facebook. 

 Der bliver spurgt ind til muligheden for at blive anerkendt som havørredfisker i form af præmier for 
største havørred fanget på kysten 

o Kystudvalget og bestyrelsen svarede, at der i 2020 kommer et særskilt ”Kystmesterskab” - 
dog ikke som en del af klubmesterskabet - hvor man kan melde en havørred ind fanget i 
lokalområdet og vinde årets kystmesterskab - Uden at den er fanget i KSF regi. De nærmere 
regler og rammer for kystmesterskabet er under udvikling. 

 Der bliver spurgt ind til om der er viden om hvor mange procent af KSF medlemmerne, der fisker i å 
og hvor mange der fisker på kysten. 

o Bestyrelsen svarede, at ifølge et spørgeskema - Sendt ud for nogle år siden - så fiskede ca. 
30% primært på kysten. 

 Der spørges ind til problemet med skarven, og om KSF gør noget ved dette problem 
o Vandplejeudvalget svarede, at man ikke aktivt har deltaget i nogle projekter herom, men at 

man er vidende om udfordringen. Mere specifikt fortælles der om udfordringen med at 
skarv i både Tryggevælde å og Køge å opleves længere og længere oppe i vandsystemerne 

 Der spørges ind til KSF's Facebookside og hvorfor gruppen er konfigureret som en primært åben 
gruppe. 

o Bestyrelsen svarede, at gruppen er åben for alle, men at man dog skal godkendes for at 
blive en del af gruppen og kunne kommentere på opslag. Bestyrelsen ønsker at så mange 
som ønsker det kan finde gruppen og blive en del af denne. Bestyrelsen ser også gerne at 
medlemmerne er aktive i gruppen og lægger beretninger og billeder/film op i gruppen. 
Åbenheden er afgørende for KSF's eksponering på sociale medier. 

 Der spørges ind til om man kan lave et elektronisk bookingsystem til udlån af både 
o Bestyrelsen svarede, at der er muligt. Dog er indsatsen for implementering af dette af en 

væsentlig størrelse og er derfor ikke højt på prioritetslisten pt. 

 Dan Christiansen vil i 2020 prøve at sætte fokus på trollingfiskeri, og kunne i den sammenhæng 
godt bruge 5-6 mand som kunne starte dette op i KSF 

o Bestyrelsen svarede, at dette må være en opfordring til alle interesserede i at tage kontakt 
til bestyrelsen, der gerne formidler kontakten videre til Dan 

 Bestyrelsen bliver rost for alle de forskellige arrangementer der sker i KSF 

 Det nævnes, at senioraftener nu er en realitet og de som udgangspunkt vil køre hver 14 dag på 
torsdage fra 1800-2100. Bestyrelsen støtter selvfølgelig op om dette, men ønsker også at dette 
drives at medlemmerne, og ikke nødvendigvis af bestyrelsen 
 
 
 



 Der spørges ind til e-mail kontakten til KSF og bestyrelsens medlemmer - Hvorfor KSF ikke har 
mailadresser i formatet ”navn@koegesportsfiskerforening.dk” 

o Bestyrelsen svarede, at ved et fremtidigt skift af webhotel - som f.eks. sker lige pt - så vil 
det betyde at der mistes e-mail historik. Pt benyttes en GMail konto, som flere i bestyrelsen 
har adgang til og som har været benyttet siden ca. 2015 - Dette er også den officielle e-mail 
adresse pt. Bestyrelsen ønsker af både praktiske og sikkerhedsmæssige hensyn ikke at lave 
individuelle mailadresser på KSF's domæne. Yderligere informeredes der om, at der pt 
arbejdes på en ny hjemmeside på et nyt webhotel, hvor den officielle mailadresse bliver på 
KSF's domæne, men at det bagved stadig kører via gmail kontoen for at sikre historikken. 
Yderligere vil dette setup også gøre, at vi fremover kan sende mails til medlemmerne fra en 
mailadresse på KSF domænet via gmail kontoen samt direkte fra medlemssystemet via en 
såkaldt SPF record på vores KSF domæne. Dette løser også problemet med at mails sendt 
fra medlemssystemet bliver opfattet som spam hos nogle modtagere 
 

 Bob modtager en gave for sit store engagement i KSF gennem tiden og specifikt i juniorudvalget 
 

 Lars Lønstrup modtager en gave for med stor iver at starte havudvalget op 

 

 

 

 

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


