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2016 vil blive husket som et begivenhedsrigt år for foreningen, hvor vi bl.a. kom på plads med 

mange nye faciliteter, heriblandt de to alujoller på trailere (Asterix & Obelix) og et år, hvor 

juniorafdelingen var meget i fokus med såvel fisketure, torsdagsaftener og juniorlederkursus. 

Antallet af medlemmer er fastholdt og vi fik afholdt de planlagte arrangementer. Hertil har der 

været stor aktivitet både på hjemmesiden og i Facebook-gruppen, hvor masser af medlemsfangster 

og fiskerelaterede nyheder er blevet postet. Foreningens faciliteter er heldigvis også blevet flittigt 

benyttet.  

 

Medlemsudvikling 

Ultimo 2016 var vi 120 medlemmer, heraf 17 juniorer under 18 år og 3 mellem 18 og 25 

år. Udviklingen dækker over en tilgang af 15 nye medlemmer, mens 17 forlod os. Mange 

lystfiskerforeninger landet over kæmper i disse år med faldende medlemstal, men vi kan 

glædeligvis konstatere, at vores medlemstal er nogenlunde stabilt. 

 

Medlemsudvikling 2012 2013 2014 2015 2016 

Seniorer   118 106 111 107 100 

Seniorer (18-25 år) 4 3 2 0 3 

Juniorer 7 5 11 15 17 

I alt 129 114 124 122 120 

 

Medlemsaktiviteter 

Blandt årets aktiviteter var affaldsindsamling langs åen i april, geddekonkurrencen i De Gamle 

Lergrave den anden søndag i maj, Usserød Å-dagen i september, udsœtning af ørreder i flere 

omgange i Nivå og Usserød Å samt elfiskeri i Esrum Å i november over en hel weekend i 

samarbejde med Esrum Ålaug. Hertil har Zlatan haft godt gang i juniorerne med torsdagsaftenen. 

Her er der fremstillet grej, og fisketure til diverse fiskevande - ikke mindst på Øresund, hvor det i 

Zimba er blevet til mange makreller og torsk. Undertegnede havde i sommers fornøjelsen af at have 

forskellige juniorer med til brakvandet, hvor alle fangede flotte PR-gedder fra alujollen. Carsten 

Ryby har i årets løb styret foreningsaftenerne med fast hånd til glœde for mange af vores 

seniormedlemmer. 

 

Foreningen har igen i 2016 været aktiv i Esrum Open, hvor det - via fangster fra 6 aktive NÅL-

medlemmer - igen lykkedes os at vinde foreningsmesterskabet samt blive nr. 1 og 2 i den 

individuelle konkurrence. Et stort tillykke til Svend Skriver for sejren i den individuelle 

konkurrence. 

 

Foreningens faciliteter 

 

Åen 

I 2016 blev salg af fiskekort til åen sat i system via www.fiskekort.dk, der administreres af 

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF). Årsagen var, at 7-Eleven på Nivå Station ikke længere ville 

stå for dagkortsalget, hvorfor vi reelt ikke havde andre muligheder. Vi er godt tilfredse med 



ordningen og der er i 2016 solgt 77 fiskekort. Det har fangstmæssigt været en noget sløj sæson i 

åen, bl.a. fordi der først ret sent på sæsonen kom en god vandføring. Enkelte medlemmer har dog 

kunnet snuppe pæne havørreder i nogle af åens dybere partier.  

 

De Gamle Lergrave 

Der er fanget mange flotte fisk i søerne i 2016, hvoraf en af de mest bemærkelsesværdige fangster 

var den Zlatan gjorde i sommers, hvor han på samme tur fangede to 5-kilos brasen. En anden 

bemærkelsesværdig fangst var den gedde på 9,6 kg, som junior Louis Howard Jespersen fangede til 

foreningens årlige geddekonkurrence. Godt fisket! 

 

Tyvfiskeri og skovsvineri begået af personer af især østeuropæisk herkomst er fortsat et problem, 

men det har heldigvis hjulpet, at Zlatan Delic og Christian Lohmann fik sat "Fiskeri forbudt" skilte 

op i sommers.  

 

Flåden 

Foreningens flåde har sejlet uden de store problemer igen i 2016, og der har traditionen tro været fin 

opbakning fra brugernes side ved ophaling, klargøring og søsætning. De benyttes fortsat flittigt, 

hvilket kan ses af nedenstående skema:  

  

Facilitet 2012 2013 2014 2015 2016 

Lergravsjoller  31 70 68 58 42 

Esrumjollen 35 67 63 42 37 

Trollingbåden 48 21 57 82 69 

I alt 114 158 188 182 148 

 

Foreningens nye alujoller, der begge var klar til booking fra juli måned, har ikke været benyttet så 

meget endnu, men det vil de højst sandsynligt blive i 2017, idet der er flere initiativer på vej til at 

hjælpe på dette. Bl.a. vil foreningen investere i et rampekort til Rungsted Havn for Obelix, 

foreningens store alujolle. I samme boldgade skal det nævnes, at vi for Asterix, foreningens lille 

alujolle, har fået en specialtilladelse af havnefogeden til at anvende rampen i Nivå Havn. Sidst men 

ikke mindst skal det nævnes, at vi i 2016 fik anskaffet os en lille men stærk 2,5 HK benzinmotor, en 

44 punds hækmonteret elmotor (tak til Peter Møller for gaven til foreningen) samt et stort AGM 

batteri. Disse nye faciliteter kan også anvendes sammen med Asterix & Obelix og står klar i 

Fiskehuset. De skal blot bookes via hjemmesiden. 

 

Fiskehuset 

Fiskehuset har fungeret tilfredsstillende i 2016. Vi har således afholdt generalforsamling, 

bestyrelsesmøder, torsdagsaftener samt for fjerde gang været vært ved præmieoverrækkelsen i 

Esrum Open. Der er i løbet af året blevet fremstillet en del grej, især af Zlatan og juniorerne, men 

også seniorerne har været aktive med fluebinding og knivfremstilling. Zlatan har i årets løb fået 

installeret en airbrush station til brug for maling af endeagn samt ryddet godt og grundigt op i 

depotet. Carsten Ryby har installeret udluftning, hvilket i den grad var nødvendigt. 

 

Vi har efter vort hyggelige og konstruktive møde i januar med kommunalpolitikerne, Per Frost 

Henriksen (S), Thomas Elgaard (V) og Lars Søndergaard (V) ikke hørt mere om Fredensborg 

Kommunes projekt ”Bygningsoptimering”. Håbet er fortsat, at kommunen skrotter idéen om at 

sælge Fiskehuset, men alternativt, at de finder nye egnede lokaler til os.  

 



Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) 

Medlemsskabet af DSF giver mange fordele - ikke mindst varetagelse af vore interesser på de store 

linjer (vandmiljø, lovgivning etc.) samt giver os læsestof i form Sportsfiskeren. Hertil hjælp med 

medlems- og fiskekortadministration, kontingentopkrævning samt muligheden for at opnå en række 

medlemsrabatter m.v. At vi i 2016 har haft mulighed for at sende tre juniorer på forbundets 

juniorlederkursus i efterårsferien er en ekstra bonus ved vort medlemsskab. Drengene havde en 

fantastisk tur og klarede iøvrigt selv transporten frem og tilbage til Nordjylland. 

 

Hjemmesiden 

Vi har i sommeren 2016 desværre måttet sige farvel til Casper Michaelsen som webmaster, men 

heldigvis meldte Ulf Toke Noerskov sig under fanerne. En stor tak til begge for indsatsen, herunder 

en gnidningsfri overgang. Generelt har hjemmesiden fungeret godt i 2016 med mange opdateringer 

samt booking af faciliteter.  At hjemmesiden er et vigtigt omdrejningspunkt for foreningens virke 

og at den er velbesøgt kan man blive forvisset om via nedenstående skema: 

Hjemmesideaktivitet 2014 2015 2016 

Artikler/updates 79 66 66 

Brugere (incl. medlemmer) 3.757 6.807 2.793 

Sessioner (besøg) 9.552 12.178 7.465 

Sidevisninger 27.806 30.242 24.443 

 

Facebook-gruppen 

Ultimo 2015 var der 28 medlemmer og nu er der 41 medlemmer af foreningens lukkede Facebook-

gruppe. Der er hyppige opdateringer og det er heldigvis mange forskellige medlemmer, der bidrager 

med updates om fangster, aktiviteter og andre nyheder. Enkelte af disse nyheder viderebringes til 

hjemmesiden, men ellers bliver "følsomme" updates i den lukkede gruppe. Facebook-gruppen er et 

godt supplement til hjemmesiden og alle medlemmer opfordres til at tilmelde sig gruppen.    

 

En stor tak for bidrag i 2016 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for hjælpen i 2016 til foreningens mange aktive 

medlemmer. Uden dem ingen forening. Det er svært at takke alle personligt, men især skal lyde en 

stor tak til juniorleder Zlatan Delic, der har været meget aktiv med juniorerne på såvel fisketure og 

til torsdagsaftenerne og ellers fået løftet mange opgaver til fordel for foreningens medlemmer. 

Vores kasserer, Bjarne Dueholm, der bl.a. varetager den daglige drift af foreningens økonomi, skal 

også have en kæmpe tak, da der har været en hel del ekstra, at holde styr på i 2016 med de nye 

alujoller, nøglesystemet og diverse ansøgninger om støtte til foreningen. En tak skal også lyde til 

Carsten Ryby for at stå for vore klubaftener, være aktiv i Grønt Råd i Fredensborg Kommune og 

ikke mindst være bådinspektør for Zimba. Endelig en tak til alle Jer andre, der i 2016 har gjort en 

indsats til fordel for foreningen. Dette gælder bl.a. Christian Lohmann med minkfælderne samt Jens 

Blom, der har haft en del arbejde med de nye alujoller. Ask har også hjulpet med motoreftersyn af 

Zimba og skaffet sponsorpræmier. Som jeg også nævnte sidste år, så er det en fornøjelse at være 

formand, når der løftes i flok.  

 

Næste generalforsamling: 

Næste års generalforsamling bliver afholdt torsdag den 15. februar 2018 kl. 20.00 i Fiskehuset. 

 

Klaus Vestergaard 

Formand 
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