Formandens beretning for året 2018.
Indledning:
Sidst vi var samlet her husker jeg tydeligt. Der var en fæl aroma i lokalet og det
sved lidt i øjnene. Man kan vel roligt sige, at 2017 generalforsamlingen blev
afviklet i røg og damp. Ikke fordi bølgerne gik højt, men fordi det var lykkedes
kokken at brænde den første portion flæsk af. Og det i en sådan grad at
brandalarm gik i gang og bygningen måtte evakueres. I år håber jeg, at det ikke
gentager sig.
Jeg hopper lige 35 år tilbage i tiden til året 1984. Det første jeg kom i tanke om da
jeg skrev min beretning var fodboldlandsholdet. Landsholdet som var kendt
under navnet ”dynamit-drengene”. Hvem husker ikke Preben Elkjær, Allan
Simonsen og Søren Lerby…. Sepp Piontec havde sikkert sit hyr med at styre
sådan en trup.
Det næste, der faldt mig ind var, at dengang var vejret meget anderledes. Vi
havde rigtig vinter – smukt forår og dejlig varm og solrig sommer. Måske husker
jeg forkert. Måske var det slet ikke så godt som jeg går og tror.
28. marts 1984 var der også nogle der troede eller havde en tro på. Den flok gode
mennesker troede på, at det var muligt at stifte en klub. En klub hvor den fælles
interesse var fiskeri. Gad vide om de dengang tænkte 35 år frem?. Ja jeg ved det
ikke, men klubben blev født og tiden har vist, at det ikke bare var en døgnflue. De
var stærke i deres tro.
Tillykke til fiskeklubben Viktor som i dag kan fejre sin 35 år fødselsdag
Med disse ord byder jeg velkommen til årets generalforsamling.
Beretning:
I det forgangne år har der været tilgang og afgang af medlemmer i fiskeklubben.
Allan Torben Petersen døde i juni 2018. Jeg kendte ikke Allan personligt, men jeg
er sikker på nogen her gjorde. Allan har i hvert fald haft mulighed for, at sætte sit
personlige aftryk i klubben med sit medlemskab.
Forsamlingen bedes holde 1 minuts stilhed til ære for Allan Petersens minde.
Pr. 6. februar 2019 er vi 405 medlemmer fordelt på 265 politiansatte, 124 civile
medlemmer og 16 juniorer. Vi forsøger løbende at øge antallet af medlemmer og
ikke mindst juniorer, da det jo i sidste ende er dem, der skal fører klubben
videre.
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Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 5 bestyrelsesmøder. 4
traditionelle og et på klubbens gode skib ”Viktor”. Traditionen på Viktor, blev i
år ramt af en del afbud på selve dagen.
Der var også afbud under vandlinien denne dag. Vi måtte lede længe, meget
længe for, at hive en enkelt eller 2 fisk op.
Alt fra værgekampanger – ny hjemmeside – arrangementer – mobilepay – køb af
endnu et aktiv, fangsregler og skibet Viktor, for bare at nævne nogle af emnerne,
der har været drøftet på møderne. Der har som vanligt været gode og
konstruktive debatter, hvor bestyrelsesmedlemmernes entusiasme og erfaring
har gjort stor gavn og igen gode indhug i kassererens tegnebog. Jeg vil gerne
takke for Jeres måde, at tilgå opgaverne på under møderne.
Forårsmesterskabet:
Torsdag den 19. april var det tid til mesterskabet. Stedet var Simons Put and
Take i Veksø. De 17 deltagere havde det varmt I løbet af dagen, hvor
temperaturen var 25 +. Varmen satte også sit præg på mængden af fisk der blev
landet. Kun 6 ud af 17 havde gevinst.
Henrik Wohrde stod som første fanger længe i posistion til sejr, men Jesper Olsen
(ikke fodboldspilleren) slog til på det rigtige tidspunkt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jesper Olsen med 5,510 kg.
Henrik zum Wohrde med 5,020 kg.
Frank Jensen med 3,380 kg.
Kevin David Poulsen med 2,740 kg.
Eskil Juhl Brodersen med 2,440 kg.
Bent Hytholm Jensen med 2,370 kg.
Storfanger på dagen blev Jesper Olsen med 5 ørred.

Konklusionen på dagen og det nye sted blev, at stedet skulle prøves igen. Jeg selv
var forbi med barnebarnet og havde egnetlig set, at det ville blive nemt at
imponere hende ved selv at fange et par fisk. Men sådan gik det desværre ikke.
Jeg havde endda lånt arrangørens grej og blev henvist til børnesøen, hvor fiskene
stod tæt. Men Nej… planen gik i vasken. Ingen fisk.
Til gengæld var pølserne gode Preben..
Tak til Preben for det gode arrangement.
Kystmesterskabet:
19. april var dagen hvor kystmesterskabet blev skudt i gang. Destinationen var
svenskekysten. 12 forventningsfulde fiskere måtte dog da dagen var omme
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konstatere, at resultatet var NUL fangede fisk. Alle blev dog enige om, at gemme
medbragte præmier og give mesterskabet et forsøg 2.
Forsøg 2 blev den 14. september og igen til Sverige. Ca 12 mand afted med aftalte
taktikker om ikke, at forblive for længe på de samme pladser.
Vejret på dagen var gunstig for fangst, men det lod de lidt større fisk ikke til at
være klar over. Forsøg 2 bød dog på mere aktivitet end forsøg 1 og vinderen af
mesterskabet blev Steffen Horvath med en havørred på 54 cm.

Tillykke med det og tak for arrangementerne til Steffen. Og vi må håbe, at det ser
lysere ud med med fangstmængden i 2019.
Juniormesterskabet:
Mesterskabet var planlagt på Øresund den 24. august. Det blev desværre aflyst
fordi, der kun var 1 tilmelding.
Tak til Allan for forsøget.
Klubmesterskabet:
Den 27. august blev der taget hul på klubmesterskabet. Dette mesterskab slap
heller ikke fri af naturens luner. Hvem havde troet, at stiv vind og regn vilde få
overtaget på denne årstid.
Havstrygeren og skipper ”DYT” drog syd for Hven for at finde lidt ro og læ. Det
holdt dog ikke længe og dagen blev vuggende – våd – og med masser af strøm.
Trods de dårlige bestingelser gav de ihærdige deltagere ikke op og der blev
landet en god portion fisk. Rygter siger, at nogen var mere ”heldige” end andre.
Efter en kold dag på havet lagde Bolettes Gæstebud i Humlebæk lokaler til
præmieoverrækkelse og mad og drikke.
1. Preben Just Sørensen 100 point. Klubmester 2018
2. Hans Christian Tonnesen 74 point.
3. Mads Bruun 67 point.
4. Jesper Lykkebo Pedersen 66 point.
5. Jørgen Andersen 59 point.
6. Allan Scheller 51 point.
7. Erling Petterson 50 point.
8. Erik Olsen 49 point.
9. Knud Jensen 41 point.
10. Flemming Stig Lauritsen 40 point.
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Årets sildekonge blev Leif E. Petersen. Erik Olsen vandt ved lodtrækning.

Vi takker arrangøren Preben for turen og kan oplyse at hans 0 point også er en
slags point.

Konklusionen på klubbens mesterskaber 2018, må vel nærmest være ”ikke
tilfredsstillende”. Her er der selvfølgelig tænkt på mængden af landede fisk.
Deltagerne har gjort hvad de kunne er jeg sikker på. Gad vide om året 2018 vil
blive husket for dette om 35 år.
Uden for klubbens mesterskaber satte Bent Hytholm en Størtur i gang i
Poppelsøen i Ballerup. Tilbagemeldingerne og smilene på de fotos jeg har set,
vidner om en succes. Steffen Horwart har også lagt kystture gennem året. Det er
sådanne indspark og oplevelser, der samler en klub og jeg skal opfordre alle, der
har lyst og mulighed til at byde ind til gavn for klubbens medlemmer.

Skibet Viktor:
Bådinspektørens beretning. (Lars)

Nyhedsbrevene:
Morten Søndergaard har igen gennem året lagt et kæmpe arbejde i at forsyne
medlemmerne med de månedlige nyhedsbreve. Tak for den store indsats
Morten.
Websiden:
En tak skal også lyde til Preben Bo, der I vanlig stil holder vores webside
opdateret. Jeg er sikker på at klubbens medlemmer synes det samme.
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Klubrekorder for 2018:
Næstformanden gennemgår listerne efter generalforsamlingen og vil i den
forbindelse uddele diverse præmier i form af gavekort til Hvidovre Sport.
Med denne beretning vil jeg ønske alle klubbens medlemmer et godt og fiskerigt
2019.

Karl Kristian Jensen
Formand.
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