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Køge d. 26 januar 2023.  

 

Referat:  

1) Valg af dirigent 

• Gert Stahl Jacobsen vælges som dirigent 

• Allan Knudsen er referent 

• Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er godkendt af deltagerne 

2) Beretninger 

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

• Udvalgsberetninger: 

o Jesper Stenkilde informerede om Bådudvalget 

o Robert Lindenskov informerede om Juniorudvalget 

o Michael Dangkel informerede om Arbejdsudvalget 

o Allan Knudsen informerede om Kystudvalget 

o Lars Lønstrup informerede om Havudvalget 

o Vandpleje del 1: Dennis informerede om elfiskeriet 2022, samt den kommende bestand analyse i 

efteråret 2023 af DTU aqua 

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

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

• Kassereren gennemgik regnskabet for 2022 og udtrykte tilfredshed herom 

• Kritisk revisor, Gert Jacobsen, udtrykte tilfredshed med driften 

4) Indkomne forslag: 

a) Ingen 

Bjarne Christiansen rejste sig op og begyndte at tale…  Til dirigenten og de flestes store overraskelse. 

Herefter fulgte en række af taler fra Jørgen Gulbrandsen, Michael Dangkel, Jesper Stenkilde og til sidst formanden, 

John Østergaard, der i øvrigt også citerede Niels Thers, der ikke kunne deltage på dagen.. 

Gert Stahl Jacobsen udnævnes i denne forbindelse til æresmedlem for sin store og mangeårige indsats og sit store 

hjerte for Køge Sportsfiskerforening - Til stor applaus. 

En bevæget Gert takker for udnævnelsen. 

Herefter stemte generalforsamlingen, jf. vedtægterne, enstemmigt ja til at gøre KSF’s nye æresmedlem 

kontingentfri. Læs talerne og se billeder på hjemmesiden – Link: 

https://koegesportsfiskerforening.dk/om-ksf/aeresmedlem-gert-stahl-jacobsen/ 

5) Valg af medlemmer til bestyrelsen, revisorer og suppleanter: 

a) Bestyrelsens forslag om antal bestyrelsesmedlemmer: 7 

• Det vedtages at bestyrelsen i 2023 igen består af 7 personer 

 

 

 

https://koegesportsfiskerforening.dk/om-ksf/aeresmedlem-gert-stahl-jacobsen/


b) På valg: 

Formand: John Østergaard (Genvalgt) 

Bestyrelsesmedlem: Michael Dangkel (Genvalgt) 

Bestyrelsesmedlem: Jesper Stenkilde (Genvalgt) 

Revisor: Jørgen Gulbrandsen (Genvalgt) 

Suppleant: Lars Lønstrup (Genvalgt) 

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 2022 

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

9) Eventuelt 

• Dennis informerede om nyt fiskevand i Køge å, samt forklarede nye regler omkring bookning af fiskekort på 

det nye samt eksisterende stræk. Yderligere information meldes ud, når det er klart. 

• Michael Dangkel opfordrede flere til at komme til arbejdsdagene ved Tryggevælde å, når der skal 

vedligeholdes fiskepladser. 

• Dennis forklarede hvorfor havørred er fjernet som art i klubmesterskabet, herunder om signalværdien og 

den nye fredningsperiodes indvirkning. 

o Der blev spurgt ind til om det ville være en ide at ændre klubmesterskabets regler, så man 

udelukkende kiggede på længden af den fangne fisk. Bestyrelsen svarede, at de tager en dialog 

herom. 

• Dennis informerede om, at bestyrelsen har besluttet, at ved pointlighed i klubmesterskabet deles en 

eventuelt 1. præmie, hvorefter 2. præmien udgår. 

o Der blev spurgt ind til, om det ville være en ide i stedet at se på antal bedste placeringer i arterne for 

at afgøre et mesterskab ved pointlighed. Bestyrelsen svarede, at de tager en dialog herom. 

 

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

 

 

Venlig hilsen, 

Bestyrelsen 

Køge Sportsfiskerforening 


