OSF Generalforsamling 2020

tirsdag d. 11 februar - 2020

Formandsberetning 2020
Tak til alle jer som er fremmødte her til aften.

Året der gik
2019 blev på mange måder et specielt år for OSF. Først og fremmest måtte vi aflyse en del arrangementer i
det første halvår heriblandt Odder Å - Premierdag 2019. Lokalerne hernede var desværre også halv tomme i
det meste af året.
Hvad årsagerne til det er vides ikke. Men jeg håber på, at det kun har været et tilfælde. Under alle
omstændigheder er vi i hvert fald kommet godt fra land her i 2020.

Ude med teltet
De seneste par år har vi lagt en stor indsats i, at være synlige i lokalområdet ved at deltage med en OSF
stand til både; Kræmmermarked (Byfest), Norsminde for fulde sejl (NFFS), Open by Night og diverse andre
arrangementer.
Dette har været udført med forskellige grader af succes og vi har nu fundet ud af hvor vi fremadrettet skal
bruge vores kræfter.
Derfor vil vi her i 2020 kun være fysisk til stede under NFFS 2020. Sidste år havde vi STOR succes med
levende liv i et akvarium. Her kunne børn, unge og medbragte voksne få et indblik i nogle af de byttedyr
havets fisk indtager.
Derudover har vi selvfølgelig også Duckrace i forbindelse Open by Night – Torsdag d. 4 juni som er med til
at indbringe lidt midler til foreningen. Disse midler gik bl.a sidste år til en ny bådtrailer.

Sponsorat: Bådtrailer
2019 blev nemlig også året hvor vi atter fik en båd sat på en bådtrailer. En bådtrailer + båd som er til fri
afbenyttelse blandt foreningens medlemmer.
Bådtraileren er anskaffet med midlerne fra Duckrace, samt et yderst flot sponsorat af Michael Sonne
igennem Malerfirma Dalsgaard & co. Her skal lyde et kæmpe – Tak til ham for at tænke på os.

Gjerrild 2019
Vi har selvfølgelig også været ude og fiske i 2019.
Først havde vi forårsturen til Gjerrild. En tur som bød på mange forskellige ting. Turen startede med, at vi
fik besøg af TV2 Østjylland, som gerne ville lave et indslag om det at tage på fællestur sammen med andre.
Indslaget blev senere bragt på TV2 samme aften.
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Og det er godt vi har fællesskabet – for fisk fangede vi desværre ikke ret mange af på turen. Det blev til
nogle ganske få havørred. Til gengæld fik Michael Vittrup Sørensen et rigtig flot eksemplar, som man kan se
billeder af på hjemmesiden.

At sige vi ikke fangede fisk er måske også lidt forkert. Hornfiskene havde nemlig indtaget Gjerrild i stor stil
og flere tog da også et par fine eksemplarer med hjem.

Tunø 2019
Så var vi også tilbage på Tunø for 2. år i træk. Men ligesom Gjerrildturen var her i 2019 mindre fisk. Til
gengæld var fællesskabet i temmelig høj kurs. Ja faktisk i sådan en grad, at jeg allerede bookede skolen til
en ny tur i 2020 – mandagen efter hjemkomsten.
Her i 2020 går weekendturene til de samme sted, som de sidste 2 år. Begge steder er også booket og jeg
håber, at der vil være ligeså stor opbakningen til dem i år.

Odder Kystkonkurrence 2019
Året bød også på endnu en omgang af vores egen kystkonkurrence. Et arrangement som blev afholdt for 3.
år i træk.
Deltagermæssigt ligger vi et sted imellem 45-50 deltagere, som er fordelt næsten ligeligt imellem
medlemmer og ikke-medlemmer.
Det står efterhånden også rimeligt klart, at dette er et stort aktiv for os. Selvom fisketrykket er i højt på
vores lokalkyster i den weekend. Så oplever jeg en god stemning blandt de deltagende.
Flere glæder sig ligefrem til fællesskabet, oplevelserne og historierne, som dette arrangement bidrager
med.
2019 blev et rekord år blandt indvejet fisk. Det blev den flotteste indvejning vi har haft i de 3 år. For at
kunne komme i top 6 skulle man fange en fisk på minimum 50cm (en halv meter) – hvilket ikke ligefrem er
normal kost på vores breddegrader. I hvert fald ikke i min fangstjournal. 
Vinderfisken fanget af Ronni Jensen var også en ganske pæn fisk med sine 62,5cm, 3,35kg og en
konditionsfaktor på hele 1,41.
En af sponsorerne - Claus fra Aarhus Fishing Gear kiggede også forbi til den afsluttende indvejning og ytrede
stor tilfredshed med arrangement.
På baggrund af alt dette er der også grobund for en endnu et arrangement. Odder Kystkonkurrence 2020
bliver i år afholdt d. 9-11 oktober.
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Klubbladet
En sidste speciel ting for OSF er vores klubblad. Et klubblad, som er blevet udgivet op til 2 gange om året de
sidste 34 år hvor Niels Jørgen Nielsen har været ved redaktør-roret.
Men nu er det slut – en æra er ovre og det sidste OSF Klubblad har i denne omgang forladt trykkeriet.

Niels Jørgen
Hvis man kigger rundt her i rummet. Ja, så kan man hurtig finde noget, som Niels Jørgen har haft en finger
med I igennem sine mange år som medlem.
Over i køkkenet hænger der kopper fra de seneste 15år, på fangstpokalerne står der hans navn og i skabet
er en mappe med de 34 årgange af klubbladet, som Niels Jørgen har stået for. Uddelt til glæde for
foreningens medlemmer.
Men Niels Jørgen nu er tiden kommet til, at du skal have noget derhjemme, som minder dig om os.
Jeg vil gerne som formand for Odder Sportsfiskerforening have lov til, at gøre noget for dig. Derfor vil jeg
gerne overrække dig denne glaspokal, som fremadrettet skal symboliserer din værdi for os.
Vi – OSF vil på baggrund af din kæmpe indsats for foreningen gerne have lov til, at udnævne dig, som det
første æresmedlem af OSF.
Du har været medlem af foreningen i 70år og bidraget med mange ting til foreningen i de år. Hvis nogen
fortjener denne hyldest så er det dig.
Tusind tak for alt du har gjort for os.
Vil I alle rejse jer og give Niels Jørgen en kæmpe hånd.

