
 

 

 

                                                    Formandens beretning 

 

Endnu et år er gået på hæld. Det har været et år med store udfordringer, men også et år med 

mange glædelige begivenheder.  

Vi startede året med de almindelige klubaftner, og da foråret kom, blev disse til fællesture til 

fjorden. Det skulle dog hurtigt vise sig, at der ikke var den store opbakning til disse ture. 

Vi har også i starten af juni, været til Aftensalg, hvor vi var inviteret af Pro-Outdoor. Vi mødte 

op med vores bod og 2 fisk. Disse 2 fisk var af forskellige art, og skulle indgå i en lille 

konkurrence. Folk skulle gætte samlet vægt på en aborre og en sandart, samt fortælle 

hvilken art det var. Det var der ikke mange der kunne gætte. 

Vi har for første gang arrangeret fisketure i samarbejde med Ung Holbæk i forbindelse med 

sommerferieaktiviteter. Vi havde valgt at satse på, at fjordens skrubber ville være med til 

dette. Det ville de til dels. Så i samarbejde med M/S Emma som havde lavet en god pris for 8 

timers sejlads, og Pro-Outdoor som sponserede orm og forfang, blev det en rigtig god dag. 

Dette gav foreningen 30 nye juniorer. Arrangementet bliver gentaget igen i år, formentlig i 

samarbejde med Vanløse Put and Take. Vi kan nemlig se at der er nogle af disse drenge og 

piger der er meget ihærdige, og det prøver vi nu at bygge videre på. Vi har for første gang i 

foreningens historie sendt en af disse juniorer afsted på DSF´s juniorlederkursus. Han havde 

ifølge ham selv, sit livs bedste efterårsferie. Han tager helt sikkert derover igen i år, og hvem 

ved, det kan være at han kan følges med en af de andre juniorer. Vi er også i den forbindelse, 

begyndt at afholde juniorklubaftner hver anden onsdag. På disse aftner vil der blive bundet 

fluer, støbt blink og bundet fiskeknuder. Hvis nogen ønsker at deltage eller hjælpe, så mød 

op. Når vi kommer længere hen på foråret, bytter vi aftnerne ud med fisketure.  

 

 



Vi kører også videre med de almindelige klubaftner. Disse er lagt den første onsdag i hver 

måned, næste gang i morgen. Vi vil også meget gerne arrangere fisketure, vi er lige nu i gang 

med at planlægge forårets ture. Jeg kan godt afsløre, at der kommer en fjordtur med M/S 

Emma efter skrubber, en Put and Take tur til Vanløse, og en geddetur til en lokal mose for 

vores juniorer samt kystture i fjorden og et par ture på Tissø. Hvis der er nogen der ønsker at 

planlægge en tur et andet sted, eller har nogle ønsker, er disse meget velkommen til at 

henvende sig til bestyrelsen. 

I september afholdt foreningen ekstraordinær generalforsamling. Der var 2 punkter på 

dagsordenen. 1. Udmeldelse af DSF og 2. kontingent. Resultatet af dette var en 

overbevisende udmeldelse af DSF og en kraftig nedsættelse af kontingentet. Med 

udmeldelsen, bliver det lagt i vores hænder at opkræve kontingentet for 2017 og fremover. 

Dette har DSF ellers stået for. Det var også DSF vi kommunikerede igennem til vores 

medlemmer, via mail. Det vi bare ikke vidste, var hvor mange der fik disse mails som vi har 

sendt ud. Det skulle desværre vise sig, at der var rigtig mange der aldrig har fået disse mails, 

så vi har brugt en masse tid på at finde disse medlemmer, og vi er næsten i mål, men det var 

ikke nemt. Der er et par stykker som har meldt sig ud pga. udmeldelsen af forbundet. Jeg har 

snakket med folk vi troede var medlem hos os, det viste sig bare at de ikke har betalt 

kontingent i 7-8 år. Disse små problemer kan vi takke forbundet for, problemer som var et 

kendt fænomen for 5 år siden, men som de forsikrede skulle være løst. Det kan vi så 

konstatere, det er de ikke!   

Faciliteter: 

Vi må desværre beklage, at vores hjemmeside ikke er blevet brugt ret meget. Dette bunder 

selvfølgelig i at den ikke er blevet opdateret. Vi ved godt, at det er for dårligt. Grunden til 

dette, er manglende arbejdskraft, at vi er i gang med en større oprydning på den og det tager 

længere tid end vi ellers ønsker. Når den kommer op at køre igen bliver det formentlig kun 

en hjemmeside med oplysninger og arrangementer. Nyheder og fangstrapporter vil blive lagt 

op på foreningens facebookside. Denne er I også meget velkommen til at benytte. Det 

eneste vi kræver, er en sober tone. 

Åen er lidt en udfordring for os. Den bliver så vidt vi ved ikke benyttet særlig meget, selvom 

den har stort potentiale. Finn Andersen som var vores Å-mand, har desværre stoppet sit 

virke, og vi kan desværre ikke finde en der vil overtage. Derfor overgår alt å-arbejde til 

Halleby Å sammenslutningen. Hvis der er nogen af vores medlemmer der har lyst til at 

hjælpe dem med dette, er de meget velkomne. Vi beholder dog stadig vores fiskezoner i åen. 

Af moserne er det kun Lillevangs mosen der bliver benyttet ofte. Der fanges stadig lidt karper 

derude selvom de er meget svære. Jeg har lovet Jørgen at gå en tur rundt om søen og samle 

skrald. Samtidig har vi fået lov til at genetablere nogle af pladserne, specielt oppe ved vejen. 

 

 



 

Tissø har til tider fisket rigtigt godt. Der er i perioder landet en masse store gedder. 

Tendensen har desværre været at gedderne har været meget tynde. En af mine kammerater 

fangede på 2 ture i november 5 gedder over 10 kilo på den største på 12.1 og 127 cm. lang. 

Den kunne have vejet 16 måske 17 kilo eller måske mere. Sandart blev der også fanget rigtig 

mange af, specielt april og juni var gode. Aborre blev der også fanget, faktisk flere end de 

sidste par år, så hvor de havde gemt sig er der nok ingen der ved. Mht. erhvervsfiskeren er 

der ingen, udover ham selv, der ved hvor mange fisk han har fjernet fra søen, men rygterne 

lyder på omkring 9 tons. Jeg vil gerne opfodre jer til ikke at lave selvtægt, om ikke at yde 

hærværk på hans redskaber og ikke at deltage i diskussioner på de sociale medier. Vi er kun 

gæster på søen. For at komme til at bruge vores både, skal man fra 1. april have en kode af 

undertegnede, denne kode giver dig adgang til den nøgleboks der sidder for enden af 

stangkassen. Dvs. at man ikke skal op på gården mere og hente nøgle. Denne ordning giver 

også os mere indblik i, hvem der bruger bådene. Motoren har været en del ude at sejle sidste 

år. 

Fjordjollen har ikke været på vandet i sidste år. Traileren har dog fået en ny aksel, og nogle 

nye hjul. Den trænger til en klargøring samt et par nye tofter. Hvis der er nogen der kunne 

tænke sig at stå for dette, er de velkommen, ellers bliver det når undertegnede får tid. 

Vi fik sidste år tilskud til at købe 2 havkajakker. De er hermed købt. For at kunne låne dem 

skal man i første omgang kontakte Jesper, og så må man også selv finde ud af, hvordan man 

får bragt dem hen til fiskevandet. Men mere info kommer på hjemmesiden.  

 

Jeg skal med beklagelse informere jer om at denne generalforsamling bliver den sidste i 

dette lokale. Da kommunen åbenbart har valgt at sælge stedet her, men har lovet os et 

lokale på Hagested skole, bliver vores aktiviteter formentlig som udgangspunkt holdt derfra 

efter sommerferien.  

Til slut vil jeg gerne sige tak som formand. Jeg må desværre sige at jeg ikke vil få tid til en så 

stor post fremadrettet, men forsætter, hvis generalforsamlingen kan blive enige om det, som 

menig bestyrelsesmedlem. 

Tak 

Brian Jensen   

    

 

  

    



   

 

  

 


