Københavns Kommune
Amager Øst Lokaludvalg

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler
Øens Frie Fiskeforening - ØFF
31/12 2016 - 31/10 2017
Ansøgt beløb: 20.000

Bevilget beløb: 20.000

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:
Øens Frie Fiskeforening har været på fisketure med børn og forældre fra Amager, hvor vi har været på
jagt efter forskellige slags fisk og tilmed fanget nogle af disse til stor begejstring for de fremmødte..
Derudover har vi været aktive deltagere i Naturcenter Amagers aktiviteter såsom, deres 2 års fødselsdag,
Naturens Dag og fiskeworkshops i weekender.
Vi har også engageret os i skoleudflugter og hjulpet Frivilligcenter Amager med at arrangere en tur for
psykisk sårbare.

Overordnet:
ØFF har nu kørt siden 31/12 2016 - 30/11 2017, altså næsten et år. Året har budt på mange
lærerige udflugter og oplevelser med børn og forældre i følge. Der har været ture rige på fisk og
ture rige på hinandens selskab og snak om fremtidige ture. Vi har oplevet folk tage rigtig godt
imod projektet og med glæde vist dem vejen ind i fiskeriet.
Kriterier for målopfyldelse og formål
Formålet med foreningen var, at etablere en forening der kunne give børn og unge på Amager
fiskeoplevelser de som udgangspunkt ikke selv kunne initiere og dermed opsøgte os for at få.
Kriterierne har været; at vi kom på min. 7 fisketure, fik motiveret børn på Amager til at tage med
på fisketur, at de kom igen og ville meldes ind.
Vi kan med stolthed sige, at have opfyldt motivationen og lysten til at meldes ind ved de mange
tilkendegivelser vi har fået fra både børn og forældre. Børnene har undervejs meldt sig ind og
ønsket sig eller været ude med deres forældre og investere i eget fiskegrej, hvilket er tydelige
tegn på engagement og ejerskab. Fra gang til gang har vi tilmed kunne se en udvikling i deres
fisketekniske kunnen, hvilket har været en fornøjelse at følge med i.
På grund af ny uddannelsesstart fra min(Andreas’s) side af, har vi ikke fået realiseret ønsket om
en fisketur her i vinterhalvåret, men må tage på denne i det nye år.

Besøgstal/antal deltagere:
4-20 alt efter arrangementernes udforming.

Samarbejdspartnere:
Lokaludvalget
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Naturcenter Amager Strand
Billigt Fiskegrej.dk
Frivilligcenter Amager
Friluftsrådet
Den Blå Foreningsby
Erfaring fra projektet:
Foreningen nu og fremadrettet
Nu
Foreningen har indtil videre kørt rigtig godt og vi får hele tiden forespørgsler på de
næstkommende ture og om der ikke kan blive flere end den ene tur om måneden vi kører med
lige pt. Dette ser vi som tegn på engagement og mulighed for foreningens beståen. Vi har
modtaget henvendelse fra den Blå Foreningsby, der gerne så en forening som vores, have en
plads i deres maritime hus.
Den største udfordring for foreningen er, at jeg(Andreas) som formand i foreningen, er startet på
en 1-årig uddannelse til Friluftsvejleder på Paul Petersen Idrætsinstitut, hvilket kræver al min tid
og fokus indtil juni 2018, hvor jeg er færdig. Det betyder helt konkret, at der ikke har været tid fra
min side af til, at organisere og arrangere ekstrature og tur for oktober måned. Dette ærgrer mig
og bevidner om den manglende ansvarsfordeling der er i foreningen, hvilket leder mig videre til
foreningen i fremtiden:
Fremadrettet
I 2018 har vi skaffet os ekstra hænder i form af frivillige i bestyrelsen, der kan være med til, at
øge antallet af ture og diversiteten af undervisere. Derudover har vi opdaget at vi primært har
beskæftiget os med aldersgruppen 6-12 år, men har haft stor interesse fra de unge og forældre
til børn. De unge(13-17) har sandsynligvis ikke ville på tur med de helt små og vi er dermed
blevet en fiskeklub for børn og deres forældre. Forældrene har været lige så ivrige i fiskeriet
som børnene og givet udtryk for at lave seniorture. Som svar på disse problemstillinger vil vi i
fremtiden få organiseret en junior, ungdom og senior- afdeling, der kan indfrie disse ønsker og
tage på tur i disse grupperinger. Jævnfør Den Blå Foreningsby, tyder det på, at vi i fremtiden
kan komme til at opmagasinere og have hjemhavn i DBF.
ØFF internt og eksternt
I forhold til de eksterne ture(ture udenfor projektet) skal vi have fundet en fornuftig måde, at
organisere os således, at medlemmer ikke bliver udenforstående, men tværtimod bliver tilbudt
at være en del af foreningens gøren og laden. En mulighed vi har tænkt over kunne være, at
medlemmerne blev inviteret med på disse ture, som hjælpeundervisere og derved opnåede
større erfaring og ejerskab. Vi taler altså om, at tilrettelægge og uddanne fiskeinstruktører i
junior og seniorafdelingerne.
Disse tanker kommer på baggrund af efterspørgslen på ikke mindst flere ture i foreningsregi, men også
eksterne udflugter, hvor vi rykker ud som tilrettelægger af fisketure og vidensbank.
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet:
ØFF som oplysningsforening
Vi i foreningen har grebet enhver mulighed vi er blevet givet for, at komme på fisketure med
børn/unge, dette har ledt til en del reklame for foreningen i og udenfor Amager.
I forhold til de eksterne ture(ture udenfor projektet) skal vi have fundet en fornuftig måde, at
organisere os således, at medlemmer ikke bliver udenforstående, men tværtimod bliver tilbudt
at være en del af foreningens gøren og laden udenfor de arrangerede ture.
ØFF’s fiskekorps
En mulighed vi har tænkt over kunne være, at medlemmerne blev inviteret med på disse ture,
som hjælpeundervisere og derved opnåede større erfaring og ejerskab. Vi taler altså om, at
tilrettelægge og uddanne fiskekyndige i junior og seniorafdelingerne.
Disse tanker kommer på baggrund af efterspørgslen på ikke mindst flere ture i foreningsregi, men også
eksterne udflugter, hvor vi rykker ud som tilrettelæggere af fisketure og vidensbank for skoler og andre
institutioner.
Hvordan har I gjort opmærksom på at lokaludvalget har støttet projektet?
Vi har gjort opmærksom på Lokaludvalgets støtte til projektet ved for det første at yde mundtlig reklame
til nysgerrige sjæle ved diverse arrangementer, dernæst har vi reklameret på vores hjemmeside og
facebookside for Lokaludvalget ved at indsætte logo med hyperlink direkte til Lokaludvalgets
hjemmeside og takke for tilblivelsen af foreningen.
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs hjemmeside?
http://xn--ff-kka.dk/oeffs-venner
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside:
Som formand og iværksætter af idéen om foreningen vil jeg slutte af med at sige Lokaludvalget en stor
tak jeres tro på projektet og samarbejdsvilje. Det har uvurderlig betydning for mig som privatperson men
også som borger på Amager, at blive taget imod på den måde i har gjort. Jeg har oplevet, at i har givet jer
tid til, at tale tingene igennem og har udvist engagement og ønske om at hjælpe, hvilket har givet mig
endnu mere blod på tanden for, at udleve flere projekter i lokalområdet.
Mvh. Andreas Georg Nielsen
ØFF
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.
Regnskab samt evaluering sendes pr. e-mail til info@aoelu.dk
Hvis du ikke har mulighed for at sende elektronisk, kan du sende til:
Amager Øst Lokaludvalg
Jemtelandsgade 3, lok. 417
2300 København S
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Udbetaling af støttebeløb
Pengene udbetales til Nemkonto. Du skal derfor oplyse sekretariatet om CVR-nr./CPR-nr., eller for
kommunale institutioners vedkommende et 5-cifret organisationsnr.
Der stilles krav om, at foreninger skal have en Nemkonto og et CVR-nummer (alternativt et cpr-nummer) for
at få udbetalt penge fra det offentlige.
Er du tvivl, kan du henvende dig til Amager Øst Lokaludvalgs sekretariat.
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