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Køge d. 11 maj 2022.  

 

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 – Se fuld beretning på hjemmesiden under ”om KSF” → ”Referater og rapporter” 

• Som tidligere informere på KSF’s facebook og hjemmeside, mistede KSF vores kære æresmedlem Holger. 

Der blev i den forbindelse afholdt et minuts stilhed til minde om Holger. 

• Udvalgsberetninger: 

o Vandpleje del 1: Dennis informerede om elfiskeriet 2021. 

o Jesper Stenkilde informerede om Bådudvalget 

o Søren Jakobsen informerede om Juniorudvalget 

o Michael Dangkel informerede om Arbejdsudvalget 

o Allan Knudsen informerede om Kystudvalget 

o Vandpleje del 2: John Østergaard informerede om vandplejeprojekterne i vandplejeudvalget 

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

• Kassereren gennemgik regnskabet for 2021 og udtrykte tilfredshed herom 

• Kritisk revisor, Gert Jacobsen, udtrykte tilfredshed med driften 

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: 

Næstformand: Søren Jakobsen - Genvalgt 

Kasserer: Dennis Petersen - Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Allan Knudsen - Genvalgt 

Bestyrelsesmedlem: Peter Villquist - Genvalgt 

Kritisk revisor: Gert S. Jacobsen – Genvalgt 

Suppleant: Lars Lønstrup modtager valg – Valgt. 

6) Kontingent og indskud for den kommende sæson 

• Ingen ændringer i hverken kontingent eller indskud - Vedtaget 

7) Fastsættelse af medlemstal 

• Ingen ændringer 

 



8) Præmieuddeling – Klubmesterskab 2021 

• Overrækkelse af diplomer og præmier til vinderne i både Klubmesterskab og Kystmesterskab 

9) Eventuelt 

• Det blev udtrykt ønske om at KSF får vedligeholdt flydebroen med prambroen, da den er i dårlig stand.  

Bestyrelsen informerede om, at KSF ikke råder over denne flydebro, og at det er kommunen som står for 

vedligeholdelse af denne bro. 

 

Dirigenten afsluttede den officielle del af generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 

 

Foredraget - af Emil Flindt - om aborreundersøgelsen blev herefter afholdt med stor interesse fra de fremmødte. 

 

 

Venlig hilsen, 

Bestyrelsen 

Køge Sportsfiskerforening 


