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Bestyrelsens årsberetning 2019 
 

Medlemsudvikling 

Ultimo 2019 var vi 170 medlemmer, heraf 16 juniorer under 18 år og 6 mellem 18 og 25 år. Det er  

godt, at vi har formået at holde det pæne niveau fra sidste år, idet dette har været med til at 

konsolidere foreningens økonomi samtidig med at vi har kunnet forbedre medlemsfaciliteterne. 

 

Medlemsudvikling 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Seniorer   118 106 111 107 100  128  144  148 

Seniorer (18-25 år) 4 3 2 0 3  3 7 6 

Juniorer 7 5 11 15 17  16  20  16 

I alt 129 114 124 122 120 147 171 170 

 

Medlemsaktiviteter 

Blandt årets aktiviteter var der udsœtningen af 18.000 ørreder i Nivåen i april, geddekonkurrence i 

De Gamle Lergrave i maj, "Pike fight" i Stege Nor i juli samt elfiskeri i Esrum Å i november. Hertil 

har der i de mørke måneder været torsdagsaftener i Fiskehuset, hvor der bl.a. har været afholdt 

foredrag om pighvarfiskeri. 

  

Foreningens årets fisker konkurrence er afsluttet og der er fundet en vinder. Blandt de mere 

spektakulære fangster var en gedde på 13 kg, en havørred fra åen på 6,2 kg, flere store karper samt 

en brasen på 7,2 kg og en rødspætte på 2 kg. Vinder af hver af de 25 kategorier får et gavekort fra 

Hvidovre Sport på 100 kr. Dertil er der gavekort på 500, 300 og 200 kr. til Thomas Ratzlaff, 

Joachim Fabricius og Jacob Nygaard, der endte som henholdsvis 1, 2 og 3. Godt fisket! 

 

Foreningens medlemmer har igen i 2019 tilmeldt fangster til Esrum Open, hvor vi dog ikke vandt, 

men fik en flot andenplads i foreningsmesterskabet efter Lystfiskeriforeningen. Esrum Open blev 

afholdt for syvende og sidste gang i 2019. Det har været sjov at være med til at arrangere, men 

alting har en ende. 

 

Faciliteter 

 

Åen 

Havørredopgangen var ekstraordinært god i 2019, ikke mindst takket være efterårets megen nedbør 

og tidligere års udsætninger. At langt de fleste dyrker catch & release har helt sikkert også hjulpet 

på, at efterårets fangster i åen har været i en liga for sig. Største havørred på 6,2 kg blev fanget af 

Hans Thougaard Pedersen. Flere af vore juniorer, heriblandt Jens Hansen på 12 år, fik også fine 

havørreder efter en ihærdig indsats.  

 

Den 26. maj deltog foreningen i projekt "Ren Natur", der er et arrangement ledet af "Hold Danmark 

rent". 6 medlemmer samt et par flinke ikke-medlemmer samlede affald langs og i Usserød Å. 

Indsatsen medførte at der efterfølgende blev overført 3.000 kr. til foreningens konto. En stor tak til 

dem der deltog.  



I 2019 blev der solgt 55 fiskekort til åen via www.fiskekort.dk, der administreres af Danmarks 

Sportsfiskerforbund (DSF).  

 

Lergravene 

Jollerne i De Gamle Lergrave har i 2019 været pænt benyttet, dog lidt færre gange end de seneste to 

år. Der er taget flere større medefisk, og gedder er der også fanget mange af. Blandt disse har der i 

2019 været mange mindre, men også enkelte op til ca. 5 kg. I 2019 blev jollen i Skydebanesøen 

(den tredjestørste sø) flyttet til Svanesøen, mens den, der var der oprindelig, blev taget op for at 

blive renset og renoveret af undertegnede og Jens Blom. Dette er nu sket og jollen vil blive lagt i 

Svanesøen til foråret, så der bliver to joller til booking. Jollen i Skydebanesøen var der ingen der 

bookede de par år den lå der, så derfor forsøger vi i stedet med to joller i Svanesøen, hvor der er 

flere der fisker. I den lange sø i lergravene har der siden i sommers været to joller klar til booking, 

idet vi meget billigt fik købt en udtjent jolle fra SU, som også blev renset og renoveret af 

undertegnede og Jens Blom.  

 

Esrum Sø 

Hanna, foreningens jolle i Esrum Sø, har i 2019 fået flere opgraderinger. I april blev den således 

spulet og poleret en ekstra gang i forbindelse med klargøring (tak til Ion Hoe Nielsen og Thomas 

Nymand Nielsen), og i starten af maj fik bådinspektør Jens Blom installeret et 12V batteri i 

stuverummet i fronten. Batteriet er til brug sammen med foreningens frontmonterede elmotor og det 

oplades automatisk under sejlads. I august fik Hanna skiftet en defekt propel samtidig med, at Jens 

også fik lavet noget glasfiberarbejde. Ekkoloddet, der hører til Hanna, og som Ask skaffede os til en 

skarp pris i 2018, blev i efteråret ukampdygtigt, idet stikket til transduceren var blevet slidt op af at 

blive brugt mange gange. En ny monteringsbøjle blev bestilt og takket være Jens sidder kabler til 

batteri og transducer nu permanent i monteringsbøjlen, klar til at isætte ekkoloddet når man skal 

afsted på vandet. Monteringsbøjlen m.v. er placeret i det aflåste stuverum i bagbords (venstre) side. 

Vi ansøgte i 2019 Friluftsrådet om midler til at få udskiftet påhængsmotoren på Hanna, da den 

efterhånden har nogle år på bagen, og trænger til udskiftning. Vi fik desværre et nej, da Friluftsrådet 

mente at der var andre projekter, som var mere værd at støtte. 

 

Alujollerne 

Obelix, foreningens største alujolle, har i årets løb bl.a. været anvendt til foreningens Pike Fight i 

Stege Nor samt til nogle ture på Øresund. Brakvandet har i 2019 oplevet en markant tilbagegang i 

fiskeriet, hvilket jo nok er en af årsagerne til at Obelix er anvendt færre gange end tidligere. Positivt 

er det også, at nogle af foreningens ældste juniorer er begyndt at bruge Obelix - med hjælp fra 

forældre til kørsel med traileren. Foreningens lille "snigerjolle" Asterix kom ikke i vandet i 2019, 

og den har i det hele taget ikke været anvendt meget siden vi fik den (næsten gratis) for nogle år 

siden. Mit håb er at vore medlemmer får øjnene op for foreningens alujoller, der kan åbne for helt 

unikke fiskemuligheder. 

 

Trollingbåden Zimba i Nivå Havn 

Foreningens trollingbåd Zimba blev meldt klar af bådinspektør Carsten Ryby den 28. marts og 

sejlede fint frem til ultimo juli, hvor der opstod problemer. Disse problemer viste sig at være mere 

komplekse og langvarige end nogen kunne forestille sig. Det var således meget svært at skaffe en 

bådmekaniker med det specielle IT-udstyr, der bruges til fejlsøgning, og som kunne håndtere vores 

motor. Da det endelig lykkedes, blev der bl.a. installeret en ny vandudskiller og skiftet benzinfilter. 

Problemerne var ifølge mekanikeren bl.a. opstået som følge af, at nogle havde brugt gamle 

metalbeholdere til benzin, hvor der åbenbart samler sig snask fra indersiden, der i sidste ende 



ødelægger motoren. Vi har derfor fremadrettet forbudt brug af disse, hvorefter der kun må anvendes 

plastbeholdere til benzin. Zimba blev først meldt klar den 3. oktober, så det var altså mere end to 

måneder, der gik fløjten. I 2018 var der, som mange husker, også problemer med Zimba, og vi må 

konstatere, at det, at der er mange brugere, går hårdt ud over Zimba, idet ikke alle medlemmer 

behandler Zimba, som var det deres egen private båd. Vi ser os derfor nødsaget til at indskærpe, at 

det er forbudt, at sejle ud med Zimba, hvis man konstaterer fejl på båden. Det er heller ikke tilladt, 

at sejle med planende båd hen over bølger, når båden samtidig banker fra side til side. Det kan 

ingen glasfiberbåd holde til i det lange løb. Foranlediget af dette er bestyrelsen begyndt at 

undersøge, om der findes et bedre alternativ til Zimba, der har kahyt og er selvlænsende, og hvis 

ikke – bare at udskifte motoren, der indtil videre har givet så godt som alle problemer. 

 

 

Bådbookinger 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Lergravene (3 joller) 31 70 68 58 42 107 105 79 

Esrum Sø - Hanna 35 67 63 42 37 50 55 45 

Alujolle - Asterix         1 1 1 0 

Alujolle - Obelix         4 15 8 4 

Nivå Havn - Zimba 48 21 57 82 69 84 78 56 

I alt 114 158 188 182 148 257 247 184 

 

Fiskehuset 

Fiskehuset har i 2019 været omdrejningspunkt for generalforsamling, bestyrelsesmøder, og 

torsdagsaftener incl. foredraget om pighvarfiskeri. Hertil er det også i Fiskehuset, at medlemmerne 

henter diverse udstyr, bl.a. ekkolod til Zimba, elmotorer (både front- og hækmonterede), 2,5 hk 

påhængsmotor, AGM batteri, beslag til frontmonteret elmotor m.v. Fiskehuset er virkelig et aktiv 

for foreningen, som vi skal værne om. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) 

Medlemskabet af DSF, der er en landsdækkende interesseorganisation for lyst- og sportsfiskere i 

Danmark, giver mange fordele. Udover at varetage vore interesser på de store linjer (vandmiljø, 

lovgivning etc.) giver medlemskabet os magasinet Sportsfiskeren samt mulighed for at anvende 

forbundets instruktører. Tore Svendsen, der kom og afholdt et gratis foredrag om pighvarfiskeri i 

Fiskehuset, var netop en af disse. I den daglige drift af foreningen hjælper medlemskabet af DSF os 

med medlems- og fiskekortadministration. Hertil er der for vore medlemmer mulighed for at opnå 

rabatter på grej, rejser og oplevelser. Vi har i de seneste år haft flere juniorer med på forbundets 

juniorlederkursus i efterårsferien. I 2019 var det Valdemar Rubjerg, der formentlig også skal afsted 

i 2020.  

 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden lever i modsætning til mange andre lystfiskerforeningers hjemmesider i bedste 

velgående. Der er pæn aktivitet i form af artikler om bl.a. medlemsfangster, opdateringer af årets 

fisker konkurrencen samt faciliteter m.v.. Hertil er det jo på hjemmesiden at vi kan anvende 

bookingkalenderen.  

 

 



Vi har de seneste år haft mange besøgende på hjemmesiden, og der er formentlig også nogle af 

dem, der har været forbi, der efterfølgende har meldt sig ind.  

Hjemmesideaktivitet 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Artikler/updates 79 63 66 89 61 66 

Sidevisninger (data fra Google Analytics) 27.806 30.242 24.443 29.631 30.455 27.557 

 

Facebook-gruppen 

Ultimo 2019 var der 88 medlemmer af foreningens lukkede Facebook-gruppe. Der har som altid 

været mange opslag om fangster, oplevelser, tips og tricks m.v. og jeg er sikker på, at dem, der er 

med i gruppen sætter pris på det. Medlemmer der endnu ikke er med opfordres hermed til at ansøge 

om medlemskab, hvorefter de vil blive lukket ind (i varmen).  

 

En stor tak for frivilligt arbejde i 2019 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at give en særlig stor tak for frivilligt arbejde i foreningens 

tjeneste i 2019 til en række personer, der er vigtige for at vi kan få foreningen til at køre. 

 

Bjarne Dueholm har som kasserer foreningens vigtigste post. Han har rigeligt at se til i forhold til 

driften, men han har så alligevel i 2019 formået, at få foreningens økonomi over på et helt nyt 

økonomisystem, e-conomic. Dette betyder, at styringen af foreningens økonomi nu er blevet lidt 

nemmere samt mere sikker, da det hele er gemt i "skyen". En kæmpe tak til Bjarne for det store 

arbejde.  

 

Hertil skal lyde en tak til Ulf Toke Nørskov, der løfter webmaster-rollen til UG. En tak til Hans, der 

er foreningens egen "Å-mand", der sørger for beskæring samt kontakt til kommunen, hvis der 

eksempelvis er væltet træer, som de må fjerne. Bådinspektør Jens Blom skal også have en særlig 

tak, idet han har sørget for forbedringer til Hanna, foreningens Esrum-jolle, men herudover også 

hjulpet med renovering af et par af foreningens joller samt sørget for at alujollerne Asterix og 

Obelix har et sikkert sted at stå, uden at det koster foreningen en krone. Ion og Ask skal også have 

en særlig tak, da de har lagt en del arbejde i at sondere terrænet i forhold til at undersøge, om der 

findes et bedre alternativ end Zimba. Endelig vil jeg takke Carsten Ryby for at stå for vore 

torsdagsaftener, være aktiv i Grønt Råd i Fredensborg Kommune på foreningens vegne og ikke 

mindst være bådinspektør for Zimba med assistance fra Bjarne. Det har krævet lidt mere med 

Zimba de seneste to år end tidligere, men forhåbentlig skulle der blive færre problemer i 2020.   

 

Endelig en stor tak til de mange medlemmer, der har bidraget med fangstberetninger og anden 

underholdning til hjemmesiden og Facebookgruppen. 

 

Næste generalforsamling: 

Næste års generalforsamling bliver afholdt torsdag den 25. februar 2021 kl. 20.00 i Fiskehuset. 

 

På vegne af bestyrelsen 

 

Klaus Vestergaard 

Formand 
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