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v/Poul Riboe
Hvidovrevej 158 - 2650 Hvidovre - Tlf: 36751315

www.hvidovresport.dk

Følg os på Facebook

IMAX Selvoppustelig
redningsvest

Vejl 999,-

Okuma Ceymar CXT
Hjul med 8 kuglelejer 

og ekstra spole.
Vejl. 949,-

Fladen Maximus Fletline
Fås fra 0,10 til 0,30 mm

150 meter
Vejl 99,-

Abu Garcia Fiskestang
Lækker 4-delt fiskestang inkl. 

transportrør. Vælg mellem 
8- 9- og 10 fod.

Vejl. 1399,-

Kinetic Wavecruiser
Sikkerhed og komfort
i lækker flydedragt.

Vejl 1199,-

 Nu kun
 79,-

Nu kun
 599,-

Nu kun 
399,-

Nu kun 
599,-

 Nu kun
 899,-

 Nu kun
 499,-

Ron Thompson Ontario
Fiskejakke til alle former

for dansk fiskeri.
Vejl: 749,-
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Kære Brave – Velkommen til det 133. fiskeår! 
Kalenderen viser marts måned, så den kolde og mørke 
vinter er tæt på sin afslutning. Dagene længes, og foråret 
kan svagt skimtes i horisonten.

Opkrævningen af kontingentet for 1. halvår er ud-
sendt, og de fleste af jer har betalt. Det får mig til at erin-
dre om at vi flere gange, i det forløbne år, har bedt jer om 
at tilmelde betalingen til betalingsservice. Det vil være en 
stor lettelse for vores administration, og så er det også en 
nem og billig løsning. Se på vores hjemmeside, hvordan 
du tilmelder dig.

Vores ordinære generalforsamling afholdes torsdag 
d. 28. marts. Bestyrelsen håber I møder frem, så vi kan 
få en god drøftelse af fremtiden for vores forening. Det 
kunne jo være, der var nogen, som havde ét eller andet på 
hjerte. Fra bestyrelsen side fremlægges forslag til ændring 
af vores love. Lovene skal fremover benævnes vedtægter, 
da love er noget, der behandles i Folketinget. Ændrin-
gerne består først og fremmest af tilretninger og præci-
seringer, som skal forenkle vores daglige administration 
og ikke mindst bringe indholdet ajour med tiden. Det 
er derfor ikke ændringer, der vil påvirke medlemmerne 
i det daglige.

Efter generalforsamlingen kaldes der til klargøring 
af stationerne. Vores mange både og motorer skal have 

en overhaling, så de er helt klar, når 
den nye fiskesæson starter d. 1. maj. 
Skulle du være i besiddelse af en ledig 
hånd til at hjælpe med klargøring el-
ler med at få bådene i vandet, så kon-
takt vores overinspektør Lars Franc-
ker. Han har overblik over, hvor der 
mangler en hånd eller to. Alternativt 
kontakt inspektøren på den station, hvor du færdes mest.

I vinterens løb har vi som vanligt holdt et antal både i 
vandet, så fisketrangen blandt medlemmerne har kunnet 
dæmpes, hvis den blev for stor. Måske har det allerede 
udmøntet sig i årets første præmiefisk? Ellers må vi have 
dem til gode til maj, hvor der altid landes gode gedder.

Spændende bliver det også om det fantastiske abor-
refiskeri, vi havde på Esrum Sø i 2018, atter vil kunne 
opleves.

Som altid er vi åbne for gode ideér og forslag til at 
gøre vores uforlignelige gamle forening endnu bedre. 
Giv os ”et ring” eller send en mail!

Afslutningsvis vil jeg ønske alle en rigtig god fiskesæ-
son i 2019 samt et stort knæk og bræk.

Anders Vernersen
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Lystfi skeriforeningens Generalforsamling 2019

Torsdag den 28. marts kl. 20.00 afholder Lystfiskeriforeningen ordinær generalforsamling på Lindegaarden, 
Peter Lundsvej 8, 2800 Lyngby med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i 2018. I forbindelse med beretningen 
uddeles championmærker, medaljer og pokaler, samt hæderstegn for 25 års medlemsskab.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse.

4. Fastsættelse af indskud og kontingent for 2019 for ordinære medlemmer og ungdomsmedlemmer.

5. Indkomne forslag: 
 Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af foreningens love. De §§ der foreslås ændret, kan ses på de 

følgende sider i dette nummer af Tidende samt på hjemmesiden.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 Efter tur afgår Signe Boes, Steen Lyngsø og Ole Clemens Petersen. Alle er villige til genvalg. Lars Francker 

og Bo Guldager, der er indtrådt i bestyrelsen siden seneste generalforsamling, foreslås valgt. Ét bestyrelsesmed-
lem skal dog kun vælges for en ét-årig periode.

7. Valg af suppleanter: 
 Kristoffer Dalhoff og Niels Buch Jørgensen er villige til genvalg. Desuden foreslår bestyrelsen nyvalg af 

Thomas Nolfi og René Odér.

8. Valg af revisorer:
 Bent L. Breiting og René Letvad er villige til genvalg. 

9. Eventuelt.

Klokken 18.00 holdes, ligeledes på Lindegaarden, den traditionelle spisning for medlemmer og foreningens 
gæster helt efter den traditionelle opskrift: Gule ærter med flæsk og pølse, pandekager, 1 øl, 1 snaps og 
1 solbærrom. Alt dette koster 100 kr. per person.

Tilmelding til spisning skal ske senest torsdag den 21. marts til foreningens 
bådprotokol, Hvidovre Sport, på telefon 36 75 13 15. Tilmeldingen er
bindende efter fristens udløb.

Medaljer bæres. Vi opfordrer alle Brave til at møde op, ikke mindst 
vores medaljemodtagere. 

Vel mødt.

                                                                       Bestyrelsen
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Bestyrelsens ændringsforslag
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Følgende paragraffer foreslås ændret. Ændringerne frem-
står med ”fed” skrifttype. Kun den fremtidige tekst er 
anført her. For nuværende paragraffer henvises til hjem-
mesiden.

§ 2
Foreningens formål er:
1. - ved forpagtning af fiskevande at give sine med-

lemmer adgang til at udøve ferskvandsfiskeri som 
sport.

2. - at vække interesse for ferskvandsfiskeri både i 
og udenfor foreningen.

3. - at værne og frede om ferskvandsfiskeriet samt 
efter bedste evne ved positive skridt at ophjælpe 
dette, f.eks. ved udsætning af yngel og yngledyg-
tige fisk.

4. - at virke for, at den lovbefalede fredning af fersk-
vandsfiskeriet overholdes.

5. Ved siden af ferskvandsfiskeriet kan foreningen 
virke for at give medlemmerne adgang til at del-
tage i saltvandsfiskeri, særligt i Øresund.

§ 3
Optagelse af medlemmer:
1.  Medlemsantallet er ikke begrænset. Såfremt be-

styrelsen skønner, at foreningens fiskevande og 
materiel eller foreningens forhold i øvrigt, ikke til-
lader yderligere tilgang af medlemmer, kan dog en 
generalforsamling med simpel stemmeflerhed tage 
bestemmelse om foreløbig at standse optagelsen af 
flere medlemmer eller begrænse medlemsantallet.

2.  Ingen kan optages som medlem før det fyldte 15. 
år. Optagelse som medlem sker efter ansøgning 
herom til bestyrelsen. Er ansøgeren ikke fyldt 18 
år, skal ansøgningen være påtegnet af forældre eller 
værge. Hvis optagelsen bevilges, bekendtgøres den 
til samtlige foreningsmedlemmer. Et medlem, der 
ikke er fyldt 18 år, optages som ungdomsmedlem 
i foreningens ungdomsafdeling.

3.  Når optagelse har fundet sted, tildeles det nye 
medlem, mod betaling af indskud og kontin-
gent, foreningens nøgle. Størrelsen på gebyret 
for foreningens nøgle fastsættes af bestyrelsen. 

4.  Det er det nye medlems pligt at sætte sig ind 
i foreningens vedtægter og reglement samt de 

regler som gælder for de enkelte fiskevande. 
Vedtægter, reglement samt regler for de enkelte 
fiskevande fremgår af foreningens hjemmeside. 
Lystfiskeriforeningen.dk 

5.  Æresmedlemmer kan optages efter forslag fra be-
styrelsen ved beslutning af en generalforsamling. 
Æresmedlemmer har de samme rettigheder som 
andre medlemmer, men betaler intet kontingent.

§ 4
Medlemskontingent:
1.  Ethvert medlem betaler ved indmeldelse et 

indskud på 300 kr.
2.  Kontingentet fastsættes på hvert års ordinære ge-

neralforsamling. Et medlem der er fyldt 65 år, og 
som har været medlem uafbrudt i 25 år, og som 
overfor bestyrelsen meddeler dette, betaler dog 
kun halvt kontingent.

3.  Bestyrelsen kan i særlige tilfælde meddele hel eller 
delvis fritagelse for kontingentbetaling. Medlem-
mer, der før den 24. marts 2009 har fået meddelt 
kontingentnedsættelse, bevarer denne nedsættelse.

4.  Kontingentet er forfaldent til betaling hver 1. 
januar og skal senest være indbetalt 1. februar. 
Såfremt kontingentbetalingen er tilmeldt beta-
lingsservice (PBS), opkræves kontingent 2 gange 
årligt i ens rater pr. 1. februar og pr. 1. juli.

5.  Nye og genindmeldte medlemmer betaler fuldt 
kontingent for indmeldelsesåret medmindre 
indmeldelse sker efter 15. juni. I så fald betales 
kun halvt kontingent i indmeldelsesåret. Nye 
medlemmer der indmeldes fra 15. oktober, 
betaler alene kontingent for 1. halvår af det 
kommende kalenderår.

6.  Ved udgangen af det halvår hvor et ung-
domsmedlem fylder 18 år indtræder vedkom-
mende som ordinært medlem af foreningen ved 
betaling af ordinært kontingent.

§ 5 
Udmeldelse, udslettelse og eksklusion:
1.  Udmeldelse af foreningen sker ved skriftlig 

meddelelse til bestyrelsen. Medlemmer, der 
ikke senest 3 måneder efter kontingentforfald 
har betalt kontingent eller andre skyldige af-
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gifter for indeværende år, vil efter et påkrav 
blive slettet som medlem af foreningen, og kan 
kun optages igen ved betaling af nyt indskud. 
Bestyrelsen fastsætter proceduren for admini-
stration af manglende betaling af kontingent 
og andre afgifter. 

2.  Eksklusion af et medlem kan kun ske ved be-
slutning af en generalforsamling. Bestyrelsen 
kan, når omstændighederne taler derfor, efter 
ansøgning tillade medlemmer, at genindtræden 
sker uden erlæggelse af nyt indskud.

§ 8
Bestyrelsens organisation:
1.  Bestyrelsen træder sammen umiddelbart efter ge-

neralforsamlingen og vælger af sin midte formand, 
næstformand, sekretær, kasserer og overinspektør. 
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. 
Bestyrelsen sammenkaldes af formanden og skal 
sammenkaldes, når mindst 2 bestyrelsesmedlem-
mer fremsætter ønske derom.

2.  På bestyrelsesmødet kan kun træffes afgørelser, der 
er bindende for foreningen, når mindst 4 med-
lemmer er til stede og deriblandt enten formanden 
eller næstformanden. Afgørelse træffes ved simpel 
stemmeflerhed; i tilfælde af stemmelighed er for-
mandens eller næstformandens stemme afgørende.

3.  Bestyrelsen kan bemyndige et enkelt af dens 
medlemmer til med fuld retsvirkning og under 
ansvar for samtlige dens medlemmer at handle 
på dens vegne (jf. dog § 16). 

4.  Foreningen tegnes af formanden og kassereren i 
forening. 

5.  Bestyrelsen kan bemyndige et enkelt af dens 
medlemmer til med fuld retsvirkning og under 
ansvar for samtlige dens medlemmer at handle 
på dens vegne.

6.  Ved optagelse af lån eller pantsætning af for-
eningens ejendom tegnes foreningen af den 
samlede bestyrelse.

7.  Bestyrelsen skal føre følgende bøger: Medlems-
protokol, kassebog og forhandlingsprotokol 
for bestyrelsesmøder.

§ 15
Ekstraordinær generalforsamling:
1.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når 

bestyrelsen finder anledning dertil eller senest 3 

uger efter, at mindst 20 medlemmer skriftligt har 
forlangt en sådan afholdt.

2.  Begæring om afholdelse af generalforsamling må 
ledsages af de forslag, som ønskes forelagt denne. 

3.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden 
hensyn til de mødendes antal, jf. dog § 13, stk. 
3, sammenholdt med § 13, stk. 4. om forenin-
gens ophævelse.

§16
Om foreningens formue:
1.  Foreningens kontante midler skal anbringes på 

en bankkonto. Udtræk på bankkontoen kan 
alene ske ved træk på Dankort eller ved bank-
overførsel. En mindre kontant kassebeholdning 
kan være beroende hos kassereren, hvis det 
skønnes hensigtsmæssigt. Bestyrelsen kan med-
dele fuldmagt til foreningens konti til enkelte 
bestyrelsesmedlemmer ud over kassereren.

2.  Foreningens formue (egenkapital) er fordelt på 
henholdsvis Kapitalkonto I og Kapitalkonto II. 
Kapitalkonto I er foreningens primære kapital-
konto.

3.  Midlerne i Kapitalkonto II, benævnt Gotthold 
Krag, Rudolf Rasmussen og Otto Wolff, er 
oprindelig fremkommet ved udgivelsen af Den 
Fuldkomne Fisker i 1943 samt ved gaver fra 
medlemmerne. Indskud fra nye medlemmer 
skal altid overføres til Kapitalkonto II. Konto-
ens midler skal enten placeres i kontante pen-
gemidler eller i realkreditobligationer. 

4.  Kapitalkonto II´s midler kan anvendes til 
afholdelse af særlige udgifter opstået udenfor 
foreningens almindelige drift. Anvendelse af 
midler fra Kapitalkonto II kræver godkendelse 
ved en generalforsamlingsbeslutning.

5.  Bestyrelsen kan dog uden generalforsamlingens 
godkendelse anvende afkastet fra Kapitalkonto 
II som driftstilskud til foreningens daglige 
drift. 

§ 17
Foreningens ophævelse:
1. I tilfælde af foreningens ophævelse tages ved sim-

pel stemmeflerhed bestemmelse om anvendelse af 
dens formue, idet denne dog kun kan anvendes til 
lystfiskeriets fremme på Sjælland.
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Bestyrelsens beretning for 2018

Det 132. fiskeår var så tørt og solrigt, at vi ved flere 
stationer nærmest selv skulle have vand med for at 
komme ud at fiske. Trods de begrænsninger, den lave 
vandstand resulterede i, har det været en rigtig god sæ-
son med rig mulighed for at gøre brug af vores mange 
faciliteter. En fantastisk og lang sommer som til tider 
gjorde fiskeriet vanskeligt, men dog for de allerfleste 
har været til stor fornøjelse.

I modsætning til 2017 har det nærmest været en 
svir at være inspektør eller opsynsmand på stationerne. 
Uagtet dette skal vi atter i år takke de mange frivil-
lige, der medvirker til at holde stationer og materiel i 
orden. Og skulle der sidde én eller flere med lyst til at 
gøre en indsats i foreningen, eller ”måske kender ésn, 
der kender én”, skal I ikke holde jer tilbage. Vi er altid 
glade for at kunne byde nye frivillige velkomne. Det er 
nemlig altid rart, når nogle vælger at gøre en indsats til 
gavn og glæde for foreningen og alle medlemmerne.

Vores inspektører og opsynsmænd fik med hjælp fra 
medlemmer bådene i vandet til sæsonstarten. Sæsonen 
blev afviklet uden alvorlige skader på materiellet, og bå-
dene er på de fleste stationer nu taget på land. Klar til 
forårets vedligeholdelsesindsats. Foreningen har fortsat 
mange ”vinterbåde” i vandet, og de anvendes flere steder 
ganske flittigt, når ikke isen lukker for fiskeriet.

Vores reviderede tilgang til driften af foreningen er 
blevet modtaget godt, det er vi glade for.

På motorfronten yder enmandshæren André Wei-
rup fortsat en stor og vigtig indsats. Motorerne bliver 
serviceret regelmæssigt, så vi er utroligt forkælede på 
dette punkt. Vi køber os dog til mere og mere af stan-
dardvedligeholdelsen ”ude i byen”.

På båd- og motorfronten skal det nævnes, at der er 
indkøbt en enkelt ”ny” båd til Rungstedstationen. Der 
er tillige investeret i to 30 hk Yamaha motorer til Hel-
singørbådene. Vi råder derfor ved indgangen til 2019 
over 4 velmotoriserede Øresundsbåde, som vi forven-
ter vil være sejlklare til sæsonstarten. 

Planerne om at placere motorer hos et medlem 
”sydpå” til benyttelse på saltvandvandstationerne der-
nede er ikke gennemført. Årsagen er blandt andet, at 
Kalvehavestationen er nedlagt på grund af en ringe an-
vendelse. Kun tre tegninger blev foretaget i 2018, og 
det er for lidt til at holde en station i gang med båd, 
opsyn og havneplads. Stegestationen er dog stadig fint 
benyttet, selvom fiskeriet i Noret er vigende. 

Monteringen af faste beslag til frontmonterede 
Minn-Kota elmotorer har, målt på de tilbagemeldin-
ger, vi har fået, været en gedigen succes. Vi har endnu 
ikke været hele vejen rundt. Vi har 23 både mere, hvor 
det giver mening at montere disse beslag. Og vi sætter 
nu dette arbejde i gang.

Vi ansøgte sidste år Næstved Kommune om at 
komme med i et forsøg med anvendelse af elmotorer 
på Tystrup Sø/Suså-systemet. Efter en længere sagsbe-
handling blev ansøgningen afvist med baggrund i et 
gammelt protokollat, der udelukker al motorbrug til 
lystfiskerformål i området. Sagen henlægges derfor, 
men skulle der på sigt vise sig en lempelse af reglerne, 
tager vi naturligvis fat igen.

Endelig skal det nævnes, at vi også i år har fulgt op 
på og fornyet fiskeriaftaler på vandene.

Præmiefisk m.v.
I 2018 har især aborrefiskeriet på Esrum Sø været i 
særklasse.

33 præmiegedder blev anmeldt i 2018. Årscham-
pionatet tildeles Klaus Vestergaard for en gedde på 
11,35 kg. Gedderne nåede desværre ikke helt op i den 
vægtklasse, vi har set de senere år.

Aborrefiskeriet har som nævnt været godt. Der 
er anmeldt 18 medaljefisk. Hele 3 på mindst 2 kg og 
endnu 3 meget tæt på denne vægt. Jess Glargaard har 
atter fanget årets største aborre på hele 2,100 kg, og 
sikrer sig igen årschampionatet. Skuer man tilbage på 
tidligere tiders fangster, er der før fanget mange store 
aborrer, men ikke i helt samme vægtklasse som i 2018. 

Desværre blev der i 2018 kun anmeldt ganske få sand-
arter. Blot 3 fisk blev det til. Og igen var det Furesøen som 
leverede årets champion. Ikke uventet er det inspektøren i 
Holte, Anders Boes, der er tilbage som årschampion. Han 
har et historisk fast greb i de sandarter. De to andre sand-
arter er fra henholdsvis Tystrup Sø og Søndersø.

Der er totalt set indberettet næsten dobbelt så 
mange medaljefisk som i 2017. Helt ringe har fiskeåret 
altså ikke været.

Vores tidligere næstformand og redaktør, Kaj Niel-
sen, har sørget for en opgørelse af fangsterne og bådan-
vendelsen, ud fra årets rapportbøger fra stationerne. 
Rapportbøgerne afslører en svag stigning i benyttelsen 
af vore både i forhold til lavpunktet i 2017. De er be-
nyttet 2969 gange i årets løb. Men der er rigtig langt 
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op til tallene for 2016, hvor bådene blev benyttet hele 
4993 gange.

Konkurrencer i årets løb
Vores flagskibskonkurrence i foreningen, Furesøkonkur-
rencen, blev i 2018 afviklet den 9. juni, og igen blev der 
”kun” fanget gedder i konkurrencen. Christian Karlsen 
vandt Furesøpokalen for en flot gedde på 8,5 kg. Der 
skal lyde en tak til Frederiksdalstationen for afviklingen 
af det efterfølgende frokostarrangement. Også tak til 
Steen Lyngsø, Per Ekstrøm og Per B. Larsen for planlæg-
ning og dommerindsats i forbindelse med konkurren-
cen. Endelig skal også lyde en tak til præmiesponsorerne, 
Hvidovre Sport, Fisk og Fri og Sport Dres. I 2019 er det 
100 år siden konkurrencen begyndte. Sæt derfor kryds i 
kalenderen d. 8. juni allerede nu.

Samme dag som Furesøkonkurrencen blev også 
skallefiskekonkurrencen på Gentofte Sø afholdt. Tor-
ben Wilken var drivkraft bag denne konkurrence. Igen 
en succes, omend fangsterne var relativt beskedne.

Geddekonkurrencen på Søndersø, der i år kan fejre 
10-års jubilæum, blev afviklet første lørdag i maj og 
med godt resultat. Trods de biomanipulationslignende 
indgreb, der er foretaget i søen, og rygter om fisketomt 
vand, var der alligevel pæne fangster til deltagerne. To 
gedder på hver 6 kg var største fisk. Werner Larsen måtte 
derfor ty til lodtrækning om førstepladsen. Her trak vo-
res tidligere overinspektør, Ters, det ”længste strå”.

Endelig skal nævnes Esrum Open. En åben kon-
kurrence for alle lystfiskere på Esrum Sø, som HLF, 
SU, vores venner i Nive Å’s Lystfiskerforening og 
vi (med Teunis Jansen som tovholder) står for. Her 
gjorde LF’s medlemmer det rigtig godt. Samlet vinder 
blev dog Lars ”Frø” Nielsen fra Farum LF, med Klaus 
Vestergaard, NÅL og LF, lige i hælene. I klubkonkur-
rencen sejrede LF suverænt med ca. 3 gange så mange 
point som klubben på 2. pladsen. Tak til de medlem-
mer, der repræsenterede LF ved anmeldelse af deres 
fangster.

Medlemmer
Ved udgangen af 2018 havde foreningen 769 medlem-
mer. Desværre betyder det, at medlemstallet er faldet 
med 13 i årets løb.

Foreningen har ved udgangen af året 7 æresmed-
lemmer: Jørgen Hansen, Pál Tersztyanszky, Poul Han-
sen, André Weirup, Ulf Hansen, Kaj Nielsen og Bent 
Frøslee Laursen.  

Siden sidste generalforsamling har vi mistet flere 
fiskekammerater. Meddelelse om afdøde medlemmer 

er løbende givet gennem Tidende. De afdøde medlem-
mer vil blive mindet på generalforsamlingen. 

I 2019 kan vi fejre 13 jubilarer i foreningen, alle for 
25 års medlemskab.

Stort tillykke til jubilarerne for jeres lange med-
lemskab af foreningen. Vi glæder os til at overrække 
hæderstegn på generalforsamlingen.

Udfordringer
Det siger sig selv, at et vigende medlemstal på sigt kan 
blive en udfordring for foreningens livskraft og øko-
nomi. Tilgang af nye ivrige og dygtige ”brave” er alt-
afgørende for foreningen. Vi vil i det kommende år 
overveje tiltag til at imødegå denne udvikling.

Sidste år nævnte vi bookingsystemet som den helt 
store udfordring. Ikke mindst fordi vi var pressede i for-
hold til sæsonstarten. Vores næstformand og sekretær, Per 
Ekstrøm, fulgte udfordringen til dørs, så vi i hele 2018 
sæsonen har haft et velfungerende system til rådighed. 
Bookingsystemet er helt centralt for foreningens virke. 

I det forgangne år indgav vi en skriftlig klage til 
driftsselskabet, Novafos, bag kloakeringen i Holte på 
grund af lugtgener ved Holtestationen. Dette betyder, 
vi kan følge sagen på tætteste hold, da vi på baggrund 
af vores klagebrev har sikret os aktindsigt i sagen. Lige 
nu ser der dog ud til at være større udfordringer med 
dette end forudset. Novafos har nemlig iværksat et større 
arbejde ved anlægget. Vi følger udviklingen og håber, re-
noveringsarbejderne ender med at løse lugtproblemet.

Foreningen har fået tilladelse til at opføre en bå-
debro i Gyrstinge Sø, således at vores adgang til fiskeri 
lettes betydeligt. Vi prøver at skaffe lidt støttepenge til 
projektet. Broen vil jo være åben for offentlig adgang. 
Efter planen opføres broen i løbet af det kommende 
års tid.

Arrangementer
Der blev i marts afholdt ordinær generalforsamling 
med forudgående middag for medlemmer og gæster. 
Vi har deltaget i Ringstedforeningens generalforsam-
ling. Der er afholdt torsdagsmøder i Holte, og senior-
klubben har traditionen tro afholdt både fisketure og 
sociale arrangementer. Som traditionen byder, har 
bestyrelsen afholdt befiskning af Esrum Sø med del-
tagelse af nogle af de medlemmer, som har gjort en 
ekstraordinær indsats i årets løb. Der blev også afholdt 
andespil samt det årlige inspektørmøde for inspektører 
og opsynsmænd i november. Den årlige grejauktion er 
foreløbig på ”stand by” på grund af mangel på salg-
bart grej, men vi forsøger at afholde et arrangement for 
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medlemmerne i efteråret. Fra boet efter vores tidligere 
formand, Lars Ulrik Wandel, der døde i februar sidste 
år, har vi modtaget effekter, som vi gerne vil auktionere 
bort til medlemmerne.

Værd at bemærke er også, at vi i det seneste par år 
har haft en stand på Dansk Grejsamlerforenings loppe-
marked på Bellahøj. Denne eksponering af foreningen 
har givet enkelte nye medlemmer.

Bestyrelsen
For bestyrelsens vedkommende har året været hektisk. 
2 medlemmer fratrådte i utide. Vores tidligere næstfor-
mand, Per Mikkelsen, udtrådte af både bestyrelsen og 
foreningen grundet et nyt job i England, mens vores nu 
tidligere overinspektør Henrik Bahrenscheer fratrådte i 
september. En tak til både Per og Henrik for det store 
arbejde, de begge har lagt i foreningens ledelse.

I deres sted er Bo Guldager og Lars Francker ind-
trådt i bestyrelsen. Bestyrelsen har konstitueret sig på 
ny med Per Ekstrøm som næstformand og sekretær, 
mens Lars Francker overtog posten som overinspektør. 
Ikke mindst Lars er blevet ”kastet for løverne” på den 

krævende post som overinspektør, mens Bo har påta-
get sig flere opgaver i forbindelse med en forenkling af 
vores administration. Tak til jer begge for at træde til.

JES-revision ved Jørn Erik Schmidt har varetaget 
bogholderi samt regnskabet i det forløbne år. Hvidovre 
Sport har håndteret bådprotokollen for de medlem-
mer, som ikke har internetadgang.

Vores nyhedsformidling er for en stor del sket gen-
nem Lystfiskeri-Tidende, som udkom 8 gange i årets 
løb. En anden vigtig kanal er hjemmesiden, hvor Per 
Ekstrøms ustoppelige ”skrivekløe” har skabt en fin 
”omsætning” i nyhederne på hjemmesiden i det for-
gangne år. 

Bestyrelsen vil gerne takke for godt samarbejde til 
mange sider i det forløbne år. Det gælder som nævnt 
vores inspektørkorps, bådprotokollen/Hvidovre Sport, 
vores bogholderi, foreningens to interne revisorer og 
vores venskabsforeninger. Sidst, men ikke mindst, skal 
lyde en tak til medlemmerne for, at denne forening 
fortsat er fantastisk.  

Anno 132. Bestyrelsen.

Årets sidste dag 
På årets sidste dag havde Klaus Vestergaard overladt 
nytårsforberedelserne til anden side. Det blev belønnet 
med denne flotte aborre på 1,420 kg og 47 cm fan-
get på Esrum Sø. Turen kastede også tre gedder af sig. 

Jubilarer 2019
Følgende medlemmer kan i år fejre 25 års 
medlemskab af LF. Hæderstegn vil blive 
overrakt på generalforsamlingen. Vi håber 
at se jer alle sammen på Lindegaarden den 
28. marts 2019.

Stefen Arendrup 23
Jens Berentsen 36.3
Albert Berg 36.5
Ivan Ganer 107.2
Søren Honoré 159
Torsten Hviid 162.85
Niels Buch Jørgensen 205.8
Birger Fløe Kristjansen 225.7
René Christian Odér 300
Jesper Petersen 322
Kaare Teilmann 392.5
Claus W. Tornøe 394.97
Henrik Tørnquist 397.85

Foto: Niels Godsk Jørgensen 31.12.2018
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Årschampion og medaljer 2018

Navn: Årschampion: Sølvmedalje:  Bronzemedalje:

Gedde
Klaus Vestergaard 405.05 X 11,350
Jesper Karlsen 209.63  11,000
Gorm Siiger 372.37  10,925 
Hans Draminsky Petersen 318.2  10,700
Niels Lunn 254.54  10,650
Jan Paul Deleuran 77.4  10,200
Cato Jürgensen 201.51  10,100
Brian Jensen 174.15  10,000
Per Plenge 331.3  9,900
René Letvad 246.3  9,500
Michael Lund Petersen 313.17  9,300
Bo Guldager 120  9,300
Christian Karlsen 209.61  9,000
Steen Lyngsø 255.5   8,900
Jan Larsen 237.46   8,900
Werner Larsen 238.15   8,500
Jimmi Pedersen 314.8   8,500
Patrick Kronholm 387.87   8,480
Per Mikkelsen 270.9   8,000
Ib Guldager 120.21   8,000
Brian Kristensen 223.4   7,800
Paola Lenzberg 244.5   7,500
Per B. Larsen 237.3   7,300
Anders Verdelin Jensen 173.23   7,000
Craig Clark 73.73   7,000

Aborre
Jess Glargaard 107.7 X 2,100
Dan Ekman 80.5  2,010
Niels Buch Jørgensen 205.8  2,000 
Klaus Vestergaard 405.05  1,995
Ulrik Hansen 129.99  1,950
Bent F. Laursen 241.6  1,780
Kim Myling-Petersen 275.25  1,730
Anders Vernersen 403.96  1,730
Poul Villaume Jørgensen 162.91  1,720
Per Ekstrøm 80  1,640
Jesper Karlsen 209.63  1,550
Jan Larsen 237.46   1,450
Anders Boes 47   1,350

Sandart
Anders Boes 47 X 7,250 
Kristoffer Dalhoff 76.45   5,500
Christian Karlsen 209.61   5,250



Regnskab: Driftsresultat
For perioden 01.01.2018 til 31.12.2018

 Regnskab: Driftsresultat for perioden 01.01.2018 til 31.12.2018

Budget
2017 2018 2019

hele kr. hele kr. hele kr.

Indtægter
1 Kontingenter 1.055.600   1.015.200   1.010.000   
1 Kontingenter unge 2.000          2.400          2.000          
1 Kontingenter pensionister 74.400        68.400        65.000        
1 Indtægter fra stationer 136.200      140.400      138.000      
1 Andre indtægter 7.350          4.745          5.000          
1 Diverse salg 13.230        285             1.500          
1 Tab på debitorer -              -              -              

1.288.780   1.231.430   1.221.500   

Omkostninger
2 Omkostninger ved søerne 693.825      779.731      780.000      
3 Køb af både m.v. 18.766        103.824      30.000        

Salgsartikler/diverse -              -              -              
712.591      883.555      810.000      

Dækningsbidrag 576.189      347.875      411.500      

Kapacitetsomkostninger
4 Lystfiskeri-Tidende 150.310      134.756      140.000      
5 Administrationsomkostninger 84.500        92.375        92.000        
6 Diverse omkostninger 150.129      198.763      180.000      

384.939      425.894      412.000      

Resultat før afskrivninger og finansiering 191.250      (78.019)       (500)            

Afskrivninger
Både og materiel -              -              -              

Hensættelser
Hensat til køb af både og motorer -              -              -              
Hensat til stationer (228.312)     32.757        (27.000)       
Hensat til hjemmeside -              15.000        -              
Hensat til andet -              -              -              

Finansieringsomkostninger/indtægter
Renteudgifter/gebyrer -              (2.257)         (2.500)         
Renteindtægter -              -              -              
Tilskud fra kapitalkonto II 37.062        32.519        30.000        

Driftsresultat 0 0 0

Budget
2019

hele kr.
2018

hele kr.
2017

hele kr.
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Regnskab: Balance pr. 31. december 2018
Aktiver

Regnskab: Balance pr. 31. december 2018

Aktiver

2017 2018
hele kr. hele kr.

Likvider
Handelsbanken 1007068 386.145      324.938      
Handelsbanken 1007076 2.400          -              
Handelsbanken 1025060 10.466        -              

399.011      324.938      

Tilgodehavender
Debitorer 791             -              
Forudbetalt til stationerne 1.188          14.658        

1.979          14.658        

Andre omsætningsaktiver
Værdipapirer   
Værdipapirer (G. Kragh) 1.278.922   1.276.987   

1.278.922   1.276.987   

Anlægsaktiver
Materiel og både 200.000      200.000      
Depositum 17.406        35.260        
Holte matrikel nr. 2 980.000      980.000      
Holte matrikel nr. 1 d (Sneglehus) 610.000      610.000      
Esrum matrikel nr. 9 c 550.000      550.000      

2.357.406   2.375.260   

Aktiver i alt 4.037.318   3.991.843   

2018
hele kr.

2017
hele kr.
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I bestyrelsen
Frederiksdal d. 22. januar 2019

Ole Clemens Petersen Anders Vernersen Per B. Larsen
Steen Lyngsø Bo Guldager Signe Boes
Per Ekstrøm  Lars Francker

Foranstående resultat- og statusopgørelse er revideret i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 9:

Bent Lauge Breiting  Renè Letvad
 Ole Clemens Petersen

Regnskab: Balance pr. 31. december 2018
Passiver

2018
hele kr.

2017
hele kr.

Regnskab: Balance pr. 31. december 2018

                           Passiver

2017 2018
hele kr. hele kr.

Kortfristet gæld
Kreditorer 26.250             16.425         

26.250             16.425         

Hensættelser
8 Hensat til hjemmeside 15.000             -               
8 Hensat til stationer 444.729           411.972       
8 Hensat til andet -                   -               

459.729           411.972       

Egenkapital

Kapitalkonto I:
Lystfiskeriforeningen

Saldo primo 2.218.318        2.208.318    
Modtaget erstatning vedr. ejendom -                   -               
Modtaget legat og gaver -                   -               
Modtaget arv -                   -               
Nedskrivning af ejendomme (10.000)            -               

2.208.318        2.208.318    

Kapitalkonto II:
Gotthold Krag, R. Rasmussen og  O. Wolf

Saldo primo 1.338.119        1.343.021    
Indskud fra nye medlemmer 22.250             27.275         
Udtrukne obligationer 589.242           (470.809)      
Hensat til reinvest (596.951)          457.576       
Renter af værdipapirer 37.062             32.519         
Kursreguleringer  (9.639)              (1.935)          
Tilskud til driften (37.062)            (32.519)        

1.343.021        1.355.128    

Afrunding -                   -               
4.037.318        3.991.843    
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På www.fiskogfri.dk
kan du bestille et prøve-
abonnement, og se de
mange spændende tilbud!
Du kan også ringe til Fisk & Fri på tlf. 33 11 14 88

Abonner på Danmarks
mest læste lystfisker-
magasin.
Bladet udkommer
10 gange om året,
og er skrevet af nogle
af landets mest
erfarne lystfiskere.

Nr. 1. Februar 2015. Sek. kr. 69.00. Nok. kr. 64.00. DK kr. 59.50 w
w

w
.fiskogfri.dk
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PIRKEFISKERI
EFTER TORSK

KYSTGUIDE:

FAST FISK I FAXE
TOPEFFEKTIVE
TANGLOPPER

ÅHAVØRRED I SVERIGE:

HERLIGE
HOSSMOÅN

SÅDAN GØR DU:

SOFTBAITS
OG GRUMME
GEDDER

HAVFISKERI PÅ
NEW ZEALAND

KYSTFLUESTRATEGI:

MED SPINNESTANGEN

I BAGHÅNDEN

Ann. til Lystfiskeri-Tidende:Layout 1 30/11/15

TRÆT AF AT SLÆBE 
PÅ TONSTUNGE 
BATTERIER?

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648 
Store Torvegade 96 - 3700 Rønne - Tlf. 5691 0370

info@fiskegrej.dk  •  www.fiskegrej.dk
       Følg os på facebook.dk/sportdres

TRÆT AF AT SLÆBE 

Frederikssundsvej 50 - 2400 Kbh. NV - Tlf. 3888 4648 

Så skulle du overveje et 
Rebelcell Lithium-Ion batteri

Et 12V 50Ah Rebelcell batteri svarer til et 
12V 105Ah blybatteri.
Vægt: 5 kg.
Opladningstid: Under 6 timer.
Fås også i 11Ah, 25Ah og 100Ah.

Læs om seniorerne på 
www.lystfiskeriforeningen.dk

Seniorgruppen:
Ole Hjardemaal, 

Farum Hovedgade 43 B, 
3520 Farum. 

Telf.: 4043 4395
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Foreningsmeddelelser

NYE OG GENINDMELDTE 
1.95 Kim Abildskov  Lundtoftepaarken 76 1. th.  2800  Kongens Lyngby 2018 81 61 41 52
143.9 Hans Hey  Asminderødhave 132 3480  Fredensborg 2018 20 96 42 22
184.8 Jacob Jensen Ingesvej 8 2690  Karlslunde 2018 28 78 16 14
314.88 Mikkel Pederen Østre Alle 10 3500  Værløse 2019 29 68 61 61
336.65 Dan Ranfelt Sortedam Dossering 3 1. th. 2200  København N 2018 24 99 91 18
378.8 Johnny Stelsrud  Gentoftegade 55 A 2820  Gentofte 2019 50 72 29 72

ADRESSEÆNDRINGER
273.2 Steffen Monberg Villhems Topsøes Vej 7, 3. th. 2500  Valby 1997 28 30 07 43

UDMELDTE
27.5 Martin Bache Sophienlund 79 3400  Hillerød
84.03 Jannik Dyhre Venusvej 27 2860  Søborg
113.13 Bo Greiffenberg Toftekærsvej 102 2860  Søborg
192.2 Steen Jensen Dronningens Tværgade 37, 2. 6 1302  København K
259.66 Morten Madsen  Knudsbølvej 88 2610  Rødovre
273.09 Theis Ehler Molin Bregnerødgade 21, 2. tv. 2200  København N
340.43 Anders Rasmussen Lyngbyvej 345 A  2820  Gentofte
354.22 Peter Ritter Højeloft Vænge 65 3500  Værløse
381.1 Claus Stenberg Baunevænget 90 3480  Fredensborg
413.55 Thomas Winsløw Lyngvej 24, 7. th. 2800  Kongens Lyngby

DØDE
287 Knud Nielsen Mølleåparken 2, 1. 83 2800  Kongens Lyngby
411 Aksel Willumsen Yderholmvej 64 4623  Lille Skensved

OBS OBS OBS
Geddekonkurrencen Søndersø 

Den traditionsrige geddekonkurrence på 
Søndersø bliver i år afholdt den 11. maj, 
altså den anden lørdag i maj og ikke den 
første som vanligt. Mere information 
følger i næste nummer af Tidende og på 
hjemmesiden.

Hilsen Werner Larsen

Niels Buch Jørgensen har virkelig styr på de stribede, 
her et pragteksemplar på hele 2,00 kg. Billedet er 
anden kandidat til årets forsidebillede. Fotografen 
afsløres i Januar/Februar nummeret 2020.

Forsiden
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