
Formandens beretning 2023 

Kære Køge Sportsfiskerforening 

Jeg glædes over endnu et år, hvor vi har styr på økonomien, fremgang i fiskeriet og der har været en masse 

gode og spændende aktiviteter i foreningen. 

Vi har haft en stor aktivitet på Facebook, med mange beretninger om det gode fiskeri vi har i vores vande. 

Der har været flest tilmeldinger til klubmesterskabet nogensinde, hvilket vidner om en stor tilslutning til 

mesterskabet fra medlemmerne og at mange benytter vores fiskevande. Husk nu endeligt at få tilmeldt 

store som små fangster, da vi kan konstatere at det har stor betydning for medlemmernes opfattelse af 

aktiviteterne i foreningen, og er tilmed en del af vores ansigt udadtil. 

Personligt glæder jeg mig meget over vores junior udvalg, hvor både ledere og juniorer med stor ildhu, 

skaber en masse fiskeoplevelser for hinanden og er i en stor positiv udvikling. Det lover godt for KSF i 

fremtiden.  

Vi har haft nogle spændende vandplejeprojekter i 2022, hvilket jeg kommer ind på under 

udvalgsberetninger. 

Vi har endnu et år har fået ny fiskeret i Tryggevælde å.  Vi har fået et meget attraktivt Rimte og Havørred 

stykke.   

Vi har lige for kort tid siden fået et nyt stykke i Køge å. Det er et naturskønt stykke med mange muligheder. 

Der kommer til at være nogle specielle regler, som også involverer et at de eksisterende stykker, hvilket der 

kommer information om snarest. Tag vel imod disse stræk og pas godt på dem.  

I KSF hylder vi også den fælles indsats. Fællesskabet i foreningen er en grundlæggende søjle i KSF virke og 

en meget vigtig værdi. 

Mange venskaber er blevet knyttet i det arbejde og gode oplevelser er lagt ind på harddisken, så hvis du har 

en aktivitet, et forslag til at forbedre vores KSF, eller ønsker du at gøre en positiv forskel i al almindelighed, 

stort som småt, vil vi være meget taknemmelige for dit bidrag.  

Henvend dig til bestyrelsen eller udvalgsformændene. Du vil blive taget godt i mod. 

En anden vigtig faktor der skal nævnes i aften, er vores ildsjæle i udvalgene. Det er jer der skaber 

konkurrencerne, vedligeholder fiskepladser og både, laver havture og ture til det store udland. Laver 

fisketure og klubaftenener. Tak for jeres store indsats.  

Jeg glædes over vi har en velfungerende bestyrelse og særligt det store arbejde I lægger i KSF. Jeg oplever 

en meget åben og nysgerrig bestyrelse, en meget professionel bestyrelse, der går ydmygt til værks i 

opgaveløsningen. I er nogle herlige gutter. Tak for det. 

Endelig skal vi altid huske på det vigtige og ofte utaknemmelige job der ligger i at tjekke dagkort og 

medlemskort. I KSF har vi en person, som altid og hver dag er ved åen og gør en kæmpe forskel for KSF. 

Mange tak for det Bjarne. 

Jeg ønsker jer alle et godt fiskeår fyldt med gode oplevelser og fangster.  

Tak for ordet.  

John Østergaard 

 


