
Beretning fra forretningsudvalget 2016.  

KSK lavede et årshjul på vores hjemmeside, så alle KSK medlemmer kunne se om der var noget som var 

interessant i løbet af året som du ville deltage i og huske at sætte et kryds i kalenderen. Der er ikke blevet 

sat mange krydser i kalenderen, for det er kun få medlemmer der kommer til klubmøderne, der møder ca.  

4 – 6 medlemmer op. Et par af klubarrangementer som Julefrokosten og gløgg har dog stor tilslutning.  

Det samme gælder for KSK´s fisketure, der desværre ikke er det store tilløbsstykke. Er der under 3 

medlemmer aflyser vi.  Kun hornfisketuren har flere deltagere. Flere aflysninger skyldes dog vejret men del 

skyldes også manglende tilmeldinger. Husk derfor at tilmelde dig senest 3 dage før til et fisketurs 

arrangement. Er fisketuren aflyst kan du se det på KSK´s hjemmeside senest torsdag aften. www.kbhsfk.dk    

  

Båden i Furesøen er taget på land i november måned og den gøres i stand til foråret.  

Men båden har for tiden ingen motor, den har nemlig været sejlet gennem vandplanterne og er blevet 

ødelagt 2 gange. Så hold jer væk fra vandplanterne! Vi skal tale med bådinspektøren om SU igen sætter en 

motor på.  

  

Runde dage: fødselsdage og jubilæum i 2017.  

Gert Arntkilde 60 år, Flemming Andersen 70 år, Jens Barlev 75 år, Poul Kragh 85 år,   

Henrik Waaben 65 år  

John Bengtsson 25 års jubilæum, Jens J Christensen 50 års jubilæum Søren 

Heintzelmann 50 års jubilæum.  

KSK ønsker alle tillykke med fødselsdagen eller jubilæum  

KSK fluebinding har foregået fast hver onsdag fra 2. uge i januar til medio maj og igen medio oktober til 

juleferien. Det har været godt besøgt med 2-10 mand pr. gang. Mange fluer er blevet bundet, masser af 

kaffe god kaffe er blevet drukket og kager er blevet spist. Det allervigtigste er dog at vi der kommer om 

onsdagen, har hygget os. Ofte er der selv blevet sendt en mail ud med dagen flue der skal bindes og lidt nyt 

omkring fluebinding og lystfiskeri fra nettet. Er du også interesseret i en sådan KSK fluebindingsmail og lidt 

lystfiskernyheder fra nettet så send en mail til Jørgen Sørensen adr. til jbs1361k@gmail.dk og kom med på 

listen. Husk at der altid er plads til en til om onsdagen der har lyst til at snøre lidt fjer og tråd på en krog og 

kalde det en flue.  

KSK har igen i det forgangne år haft et godt samarbejde med FFFD-Cph. der ca. 1 gang i måneden i 

vinterperioden har afholdt et arrangement, enten i KSK`s lokaler eller andet sted i byen, hvor KSK 

medlemmer på lige fod med FFFD medlemmer kan tilmelde sig FFFD arrangementerne. Det har være rigtig 

dejligt at se KSK medlemmer også deltager i disse arrangementer i form af foredrag, fluebinding, 

læderarbejde. VI forsætter derfor vores samarbejde med FFFD-Cph. Vil du også gerne have at vide hvilke 

arrangementer FFFD-Cph. har, kan du altid gå ind på FFFD´s hjemmeside www.fffd.dk og så under 

afdelinger se de kommende arrangementer.  

Ellers skriv til jbs1361k@cmail.dk og modtag KSK fluebindings- lidt lystfiskernyheder for her i står der også 

kommende FFFD arrangementer.    


