
Beretning for 2021 

Endnu et år er gået, og selvom det kan føles lidt overflødigt når vi næsten lige har haft 
generalforsamling, er det jo et vilkår vi har måttet leve med under den lange coronatid. 
Vi har i 2021 fået startet vores sociale samvær i klubhuset op igen-selvom der gik en rum tid før 
medlemmerne igen i fuldt omfang kom til klubaften.  Der har været afholdt en overnatningstur til 
Tunø, hvor Chrede viste sine evner udi fangst af Pighvar. Det sociale var som altid i højsædet og det 
er mit indtryk at det var en super tur. Vi afholdt også generalforsamling hvor Christian annoncerede 
sin afgang som formand efter 4 år og en stor indsats.  Da folk ikke stod i kø-tog jeg opgaven varende 
her til Generalforsamlingen. Årets julefrokost blev afholdt den 26. november og som sædvanligt var 
humøret højt -dejlig mad og øllene og snapsene kolde. 
 
Den nye bestyrelse fandt det naturlig at mødes for at sætte en kurs for OSF i fremtiden. Det har 
længe været et vilkår i samfundet og dermed også i det danske foreningsliv, at det bliver sværere og 
sværere at rekruttere frivillige til bestyrelsesposter og formandskaber. På trods af at OSF har et 
absolut flot medlemstal som har vækstet de senere år -har det ikke umildbart resulteret i højere 
aktivitetsskabende engagement og det er derfor stadig de samme fra bestyrelsen som stiller op ofte 
med et større timeforbrug-dette skal også ses i lyset af at bestyrelsen også har andre ting man 
interesserer sig for. 
Bestyrelsen har derfor gennemgået de senere års aktiviteter og der set på hvad der har givet værdi 
for OSF- og har derfor ønsket at tidskrævende deltagelse som Norsminde for fulde sejl, og også 
deltagelse i Odder byfest eller lignende udfases. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan nemt bruge 
sammenlagt 15-18 timer sammenlagt og det er timer som kunne have været brugt aktivt i klubben. 
Bestyrelsen vil derfor tage stilling til alle officielle OSF-aktiviteter i fremtiden, og om disse vil tilføre  
værdi bredt set. Det er heller ikke et hovedformål med bestyrelsens arbejde at klubben skal vokse 
sig stor for enhver pris, og vi mener vi har et flot medlemstal.                                                                        
OSF skal derfor hvile på 5 søjler som er.... 
 
Interessen for fiskeriet og naturen 
Det sociale som er forankret i forårets/sensommerens aftenture og klubaftener 
De faste kalenderpunkter som julefrokost-banko-grillaften-nytårskur-å premiere og sidste åtur. 
De årlige ture med overnatning eks Gjerildhuset 2 –3 ture. 
De 2 platforme Facebook og hjemmesiden. 
 
Det er bestyrelsens håb at medlemmerne i højere grad selv faciliterer ture og aktiviteter eks 
over de sociale medier. Bestyrelsen har med bred enighed ønsket en mere flad struktur, hvor 
formandsrollen i højere grad liger tæt, eller lige med de øvrige bestyrelsesmedlemmer hvad opgaver 
angår-hvilket reelt vil sige at alle opgaver som kan uddelegeres- vil blive det.  Det vil dermed blive 
mere overskueligt for de nuværende og kommende medlemmer af OSF-bestyrelse at bidrage –selv 
med små opgaver og derved se sig selv i OSF-aktiviteter. Bestyrelsen har derfor fremsat forslag til 
generalforsamlingen-at der ikke fremadrettet skal vælges en formand på generalforsamlingen 
og at bestyrelsen konstituerer sig selv efter endt generalforsamling. 
 
Så mange var ordene. 
 
Med mange OSF hilsner 
 
Søren 
 
 
 
 


