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Dagsorden 

  
 

  

  

Pkt. 1. 

  

Valg af dirigent.   Lars Bjarne Nielsen 

Referent   Henrik Dahl 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovlig. 

  

Pkt. 2. 

  

Beretning for året 2020 

 

I marts 2020, havde jeg de første samtaler med DTU Aqua Jon Christian 
Svendsen om mulighederne for at genetablere stenrev i Køge Bugt, da jeg selv 
som lystfisker havde oplevet en nedgang i fangster af Torsk i løbet af de sidste 
15 år. 

 

Jon sendte en del materiale og med tiden blev jeg mere fokuseret på det 
generelle havmiljø og den historie som Køge Bugt har i forhold til fiskeri og 
havmiljø. Det blev hurtigt konstateret, at der havde været foretaget stenfiskeri i 
Køge Bugt igennem mange år og derfor mangler der skjul til fisk og andet 
marint liv. 

 

I den forbindelse skrev jeg en rapport ”Genopretning af livet under 
havoverfladen” og samlede oplysningerne til dokumentation og præsentation for 
kommende samarbejdspartnere. Den blev fintunet sammen med Pernille 
Rosfort m.fl. 

 

 

Da det lykkes for andre foreninger og projekter at etablere stenrev i Danmark 
kiggede jeg på deres opbygning og spurgte derfor forskellige interessegrupper 
om hjælp til at danne en forening.  

 

Jeg søgte personer fra dykker-, lystfisker-, naturfredningsforeninger, sejlere og 
byrådsmedlemmer om at indgå i bestyrelsen i en forening. 

Carsten Seest, Dan Knudsen, Henrik Dahl, Martin Wagner, Michael Strøm, 
Torben Hoffmann stiftede foreningen sammen med undertegnede, der ved en 
stiftende generalforsamling dannede bestyrelsen i Køge Bugt Stenrev.  

  

  



Vedtægterne blev formuleret med henblik på, at sætte en retning for 
foreningens formål og processen med at formulere dem, var en fornøjelse med 
mange gode argumenter fra de deltagende i den stiftende generelforsamling. 

Det skal nævnes, at vi har fået hjælp fra starten af en hel del der støttede op om 
projektet om at skabe et bedre havmiljø.  

Ud over bestyrelsen var der en god håndfuld frivillige hjælpere, som gav en 
hånd med i opstarten. 

 

Alle har været afgørende for, at vi nu står med en solid forening ….. Tusind tak 
for hjælpen og tilliden …….. det er bare så stærkt. 

 

Efterfølgende arbejdede vi for at finde økonomisk støtte og oprette en 
hjemmeside, med betalingsgateway, oprette bankkonto, MobilePay nr. og 
tilladelse fra Civilstyrelsen til indsamling.  

 

Matin Wagner byggede en helt ny hjemmeside fra bunden i løbet af ingen tid og 
vi fik hurtigt medlemmer ind og sponsorer ind. Det var afgørende for, at 
foreningen kunne få medlemmer og vise vores formål og projekter vi vil arbejde 
for. 

På grund af dette har vi fået råd til at få et firma til at give hjemmesiden et 
ansigtsløft, men det skal nævnes at hjemmesiden er bygget på Martins 
opbygning. Det er virkelig stærkt af Martin, der har lagt mange timer i det 
arbejde… Tusind tak for det. 

Med et flot sponsorat fra Tømrer Christian Frandsen til en opfriskning af 
hjemmesiden med en ny betalingsgateway og medlemssystem, fik vi mulighed 
for at opdatere hjemmesiden sammen med Emma Polauke, hvor vi byggede 
videre på den gamle hjemmeside og det gav et flot resultat, hvor vi kunne starte 
op i 2021 med et ny medlemssystem. 

Marine Biolog Emma Polauke har lagt en del timer i det faglige med hensyn til 
indholdet i den opgraderet version. Tak for det og vi ser frem til mange flere 

opdateringer😊. 

Henrik Dahl har stillet lokaler til rådighed og har leveret luft og båd til 
dykkerture/havbundsundersøgelser og i løbet af tiden har vi fået en hel del 
frivillige dykkere, som hjælper med at filme- og dokumenterer dybder og 
havbund, hvilket har været en stor hjælp. Tak for det. 

 

Torben Hoffmann har skabt kontakten til Greve Kommune, hvor Køge Bugt 
Stenrev også er blevet optaget i Natur- og Miljørådet. Tak for det. Samtidig har 
han gjort opmærksom på vores forening til flere andre ”kommende 
samarbejdspartnere”.  

 



Carsten Seest og Michael Nystrøm har skabet forbindelsen til SKB, hvor både 
foreninger og sejlere har meldt sig ind, som er en vigtig faktor, da denne støtte 
giver os mulighed for at få flere sponsorer inden for virksomheder der sælger 
bådudstyr. Tak for det.  

 

Dan Knudsen er jo den vigtige person, der styrer økonomien og har lagt en del 
tid i, bank, faktura, donationer. Tak for det. 

 

Det er naturligvis kun en del af det, som de har bidraget med, men de har alle 
været afgørende for at foreningen er blevet til noget.  

 

Biologer/marinbiologer har tilbudt frivillig hjælp og det fik stor betydning, da 
Pernille Rosfort fra DN i Greve har hjulpet med ansøgninger m.m. Ida Isabella 
Jagd har skabt forbindelsen til Den Blå Planet, Nathalie Jacomo og Jeannet 
Berthelsen er med på flere projekter om stenrev og formidling.  

 

Det gav os muligheden for at ansøge om 50.000,- kr. hos den Blå Planet, som 
vi blev bevilliget til formidling, oplysningstavler og indkøb af sten.  

 

Dem jeg nu har nævnt, er kun en lille del, for der er virkelig mange, som har 
tilbudt deres hjælp og vi skal næsten til at have en HR-Afdeling til at styre alle 
sammen. Tusind tak for alle der byder ind …….uanset hvor stor hjælpen er. 
Bare signalet har været en kæmpe hjælp. 

 

Vi har besluttet at arbejde på 2 stenrev ved Mosede Fort, hvor det ene er et 
formidlingsrev ”Strandgreven” fra kysten og det andet er et større stenrev 
”Klintekongen” på 10 m vand. 

Samtidig assisterer vi Ishøj Naturcenter med et stenrev ud for indsejlingen til 
Ishøj/Vallensbæk havn, hvor de gerne vil etablere et mindre stenrev med 
muslingehaver til undervisning af skolebørn. 

Derudover arbejder vi på at monterer BioHuts og arrangere events med 
formidling om havet, med lystfiskere, uv-jægere (uden harpun), dykkere, sejlere, 
trolling-fiskere m.fl.  

 

Hjemmesiden og Face Book formidlede vores forening til borgerne og de første 
tilkendegivelser var positive. Det har egentligt være den samme tendens over 
hele linjen. 

 

Der skal penge i kassen og nogle af de første til at give sponsorater var Nautic 
Greve med 2.000,- kr. og Sjællands Småbådsfiskerklub med 10.000,- kr. og 



Hvidovre Sport med 2.000,-……….. og så kom der ellers flere og flere 
medlemmer og sponsorater som fremgår af hjemmesiden under 
samarbejdspartnere. 

Alle donationer og medlemskaber har været afgørende for KBS og derfor skal 
der lyde en stor og ydmyg tak til alle sammen. Alle har med deres støtte vist os 
tillid til, at vi kunne komme i gang med projektet uden der var en konkret gevinst 
for de enkelte på stedet, men vi vil naturligvis fortsætte vore arbejde med et 
bedre havmiljø for at betale tilbage til alle vores støtter. 

 

Vi søgte allerede tidligt om midler til de første projekter hos Friluftsrådet, men fik 
et pænt afslag med mulighed for dialog ved fremtidige ansøgninger. Nordea 
Fonden kunne man teste ved at give de første oplysninger og her ønskede de 
ikke at støtte et stort stenrev på dybt vand, men et formidlingsrev kunne godt 
blive aktuel, når der lå mere konkrete oplysninger på projektet. 

 

Det skal nævnes, at ansøgningsprocessen er en lang og kompleks opgave, 
hvor der naturligvis stilles store krav, hvis vi skal komme igennem med 
ansøgninger om beløb i millionstørrelsen. 

 

Pt. Har vi en positiv dialog med Nordea Fonden, Greve Kommune og Mosede 
Fort om et samarbejde med hensyn til midler og formidling af et snorkel- og 
formidlingsrev ved Mosede Havn og Mosede Fort. 

 

Vejdirektoratet har henvendt sig om muligheden for at genanvende den gamle 
Storstrømsbro til stenrev og det har udviklet sig til et projekt om forskning med 
beton vs. sten sammen med DTU Byg og DTU Aqua. Det arbejder vi på pt.  

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2020 og ved årsskiftet havde vi 170 
medlemmer i de 4 kategorier.  

 

Artikler og interviews kan følges på hjemmesiden under ”Sidste Nyt” 

 

Opdatering 2021 

 

PT er der 85 nye medlemmer i det ny medlemssystem, hvor der er et par 
gengangere fra det gamle og således er vi ca. 250 medlemmer. Vi håber 
naturligvis, at de ”gamle” medlemmer opdaterer deres medlemskab på vores 
hjemmeside i løbet af året. 

 



WSP Danmark A/S kontaktede KBS i januar 2021 om et samarbejde, hvor de 
stillede ressourcer til ansøgninger til KD og Fonde mod at indgå i projekterne. 
Det har være en afgørende hjælp, da dette arbejde er meget krævende 
tidsmæssigt og vi derfor kunne bruge vores kræfter på de andre opgaver, som 
der var rigelige af.  

 

Undervejs når vi skal finde konkrete projekter har vi haft stor hjælp fra UV-
Jægere, Trollingfiskere, Dykkere, Frivillige naturinteresserede osv. ….. det har 
været en sand fornøjelse, hvordan vi kunne trække på de mange frivillige, når vi 
skulle ud og lave konkrete undersøgelser til at beskrive havbund og andre 
havmiljømæssige områder. 

 

Det håber vi naturligvis at vi kan fortsætte med😊 

 

Det var hermed Formandens beretning. 

Allan Scheller 

 
 

Pkt. 3.  

  

Revideret regnskab forelægges til godkendelse. 

Indtægter 2020 Kun halvt år :  kr. 114.690,- 

Udgifter  2020 Kun halvt år :  kr.  20.051,- 

Aktiver kr. 94.639,- kr. pr.. 31.12.2020 

Regnskab godkendt enstemmigt. 

 

Pkt. 4.  Forslag om vedtægtsændring 

§ 11 ændres. ved opløsning af forening tilfalder evt. midler den blå planets fond 

 

Forslaget blev ENSTEMMIGT vedtaget. 

  

  

  

Pkt. 5. 

  

  

Budget fremlægges med forslag til kontingent. 

Regnskab for sidste år danner grundlag for næste års budget.  

 
Næste år præsenteres et budget for følgende år på Generalforsamlingen. 

 

Kontingentet fastholdes til 50,- kr. for støttemedlemmer, 100,- kr. for individuelle 

medlemmer, 500,- kr. for foreninger og 2000,- kr. for virksomheder. 

 



Pkt. 6. 

  

Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode og 1 suppleant 

Bestyrelsesmedlemmer på valg, Genvalgt 

Henrik Dahl, Carsten Seest og Dan Knudsen  

Som Suppleant Nathalie Jacomo 

 
Bestyrelsesmedlemmerne Allan Scheller, Torben Hoffmann, Martin Wagner og 
Michael Strøm er på valg i 2022. 
 

 

Pkt. 7. Valg af 2 revisorer 

Genvalgt 

Kim Lundbøl og Kristian Sculze-Koops 
 

 

Pkt. 8. Eventuelt 
Forslag til præcisering af valg terminer på bestyrelsen i dagsorden. 

Henrik Dahl foreslog, at vi kontaktede Copenhagen Boatshow med henblik på at 
få en stand i den første weekend i september 2021 i Ishøj, hvor det vil være 
muligt at reklamere for Køge Bugt Stenrev og hverve medlemmer. 

Bestyrelsen lovede, at regnskaber, budgetter og forslag fremover udsendes til 
medlemmerne i forbindelse med dagsordenen, og bestyrelsen vil stille forslag til 
vedtægtsændringer mhp. at præcisere dette 

  

  

  

  

Formand Allan Scheller    Dirigent Lars Bjarne Nielsen 

 

Referent Henrik Dahl 


