Referat
Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Mødetid lørdag den 10. juni 2017 kl. 09.00 – 15.00
Mødested: Vingsted Hotel og Konferencecenter
Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær
Andersen, Morten Jacobsen, Michael Beck-Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans Nielsen,
Arnt Christensen, Per Skou Hansen, og Lars Rasmussen.
Afbud:
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Opfølgning på sidste møde
Miljø og fødevareministeren har nedsat en arbejdsgruppe til udvikling af lystfiskeri og
lystfisketurisme. Kaare Ebert Manniche repræsenterer os i denne gruppe. Vi deltog i Kick-of
arrangement den 24.marts 2017 i Maribo. Den 7. og 14. juni 2017 har vi indkaldt til
medlemsmøde henholdsvis i Korsør og Vingsted. Emnet er: ”Fælles drøftelse af muligheder og
udfordringer i arbejdet med udvikling af lystfiskeri og lystfiskerturisme. ” (Der er d.d. tilmeldt 3
deltagere i Korsør og 12 deltagere i Vingsted.)
Drøftelse:
Forbundsbestyrelsen havde en grundig drøftelse af dette emne. Det er vigtigt, at forbundet
løbende er i dialog med medlemsforeningerne om de muligheder og udfordringer, som fokus
på lystfiskerturisme giver.
Bliv NaturligVis blev skudt i gang ved Naturmødet den 18. maj 2017.
Vi har deltaget i Naturmødet i Hirtshals den 18. – 20. maj 2017
3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 23. marts 2017
Beslutning:
Referatet blev godkendt og underskrevet.
4. Regnskab til d.d. og gennemgang af ny budgetmodel - målsætninger, indsatser,
ressourceforbrug og opfølgning
Baggrund:
Vi er på vej i mod et halvårsregnskab for 2017. Arbejdet med udvikling af vores digitale
forretningsplatforme er godt i gang, hvilket påvirker regnskabet som forventet. 2017 bliver et
år, hvor vi investerer.

Følgende poster har vi særligt opmærksomhed på:
-

-

Kontingentindtægter
Lønninger administrationen
Miljø og Vandpleje
Annoncesalg Sportsfiskeren

Sekretariatet er begyndt at arbejde i den nye budgetmodel. Modellens formål er at skabe
åbenhed om, hvordan forbundet prioriterer ressourcerne. Der er fulgt op på målsætninger
og indsatser for de to første kvartaler 2017.
Bilag 1: Budgetmodel – målsætninger, indsatser ressourceforbrug og opfølgning
Medlemsopgørelsen pr. 1. juni 2017:
Opgørelsen udviser en medlemstilbagegang på 741 medlemmer. De fem Sjællandske
foreninger, der meldte sig ud pr. 31. december 2016 udgør ca. 500 medlemmer. Den største
tilbagegang er hos familiemedlemsskaber. Det er sekretariatets vurdering, at flere foreninger
har slettet denne kategori. Det er dog glædeligt, at konstatere en mindre fremgang hos
juniorerne.

Årstal

Junior

Familie Unge

Senior

Direkte Lodsejere I alt
netto

I alt
brutto

Foreninger

679

2224

11.571

1265

72

16.116

17.275

140

606

2.635

12.144

1.287

185

16.857

17.954

145

Difference + 73

- 411

2017
1. Juni

305

2016
1. Juni

+305

573

- 22

- 113

741

- 679

-5

Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal orienteres om regnskabet pr. d.d. samt medlemsopgørelse pr. 1. juni
2017 og drøfte den økonomiske situation samt, hvordan den nye budgetmodel virker.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen tog regnskabet pr. d.d. til efterretning.
Nedgangen i medlemstallet blev drøftet. I takt med, at vi kommer i mål med de forskellige
elementer i udviklingen af vore digitale platforme, skal fokus rettes imod hvervning af nye
medlemmer.
Det blev besluttet, at medlemsforeningerne ikke skal betale forbundskontingent for
medlemmer, der melder sig ind efter den 1. august 2017. Endvidere blev det besluttet, at der
på budget 2018 skal afsættes midler til markedsføring.
Den nye budgetmodel fik stor ros. Modellen med status på indsatserne i 1. og 2. kvartal 2017
udsendes til medlemsforeningerne sammen med halvårsregnskabet.
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5. Videreudvikling af DSF
Baggrund.
I efteråret 2016 startede forbundsbestyrelsen en proces op om videreudvikling af DSF.
Udgangspunktet var bl.a. udmeldelserne af fem foreninger på Sjælland pr. 31. december
2016.
I arbejdet med udvikling af organisationer er det vigtigt at tage udgangspunkt i
organisationens kerneopgave. Kerneopgaven er den overordnede opgave, en given
organisatorisk enhed har for at skabe værdi for medlemmerne.
Forbundsbestyrelsen og forretningsudvalget har tidligere drøftet forbundets kerneopgaver
og forslaget er:
Danmarks Sportsfiskerforbunds kerneopgave er at arbejde med Natur-, Miljø-, fiskepleje og
lystfiskeri. Rygraden i dette arbejde udføres af forbundets medlemsforeninger på frivillig
basis.

Forbundets aktiviteter skal afspejle kerneopgaven. Som udgangspunkt for dette arbejde er
der i sekretariatet udarbejdet en analyse af udviklingen, økonomi og deltagelse i forbundets
væsentligste aktiviteter: Instruktørsammenslutningen, Konkurrencesektionerne, Ungdom og
Sportsfiskeren.
Resultatet kan ses i bilag 2: Videreudvikling af DSF.
Landsdelsmøderne gav opbakning til at arbejde videre med en mere fleksibel
medlemsstruktur for medlemsforeningerne. I det hidtidige arbejde har forbundsbestyrelsen
arbejdet med tre forskellige former for foreningsmedlemskaber:
A. Fuldgyldigt medlemskab – det vi kender i dag.
B. Et grønt medlemskab, der giver ret til rådgivning inden for natur- og
miljøarbejdet.
C. Et blåt medlemskab, der giver ret til at gøre brug af de services, som
forbundet yder inden for foreningsdrift – kontingentopkrævning, fiskekort.dk
og foreningskonsulenter.
Medlemskaberne bliver uddybet på mødet, og de er beskrevet i bilag 2: Videreudvikling af
DSF.
Endvidere er det vigtigt at være opmærksomme på, at udviklingen af vore nye digitale
forretningsplatforme ikke skaber et nyt DSF. De nye digitale forretningsplatforme er et godt
og vigtigt udgangspunkt for at skabe et moderne DSF. Populært sagt kan man sige, at det er
soklen i et nyt hus. Nu skal vi beslutte, hvordan huset skal se ud.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte og beslutte en plan for det videre arbejde med:
1. Forbundets kerneopgave – har vi de relevante værdier for medlemmerne med?
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2. Understøtter de aktiviteter, vi udbyder i dag kerneopgaven, og står udbyttet mål
med investeringerne?
3. Indhold i fleksible medlemskaber
4. Status på indsatsen på Sjælland v/ Morten Jacobsen
Indstilling:
Direktøren foreslår:
At vi laver en survey-analyse blandt vore medlemsforeninger hen over sommeren. Analysen
skal bl.a. afdække:
-

Udbredelsen af de discipliner som sektionerne arbejder med – i foreningerne
Behovet for kurser og instruktion i foreningerne
Behov for information og kommunikation fra forbundet til foreningerne
Hvor meget frivilligt arbejde ydes der i foreninger og til hvad?

At der i arbejdet med udvikling af nyt annoncekoncept for Sportsfiskeren tages stilling til, om
der skal tilknyttes en ekstern annoncesælger. Samtidig udarbejdes der en plan for
indhentning af medlemsfordele, med henblik på at starte en proces for hvervning af
individuelle medlemmer i henhold til kongresbeslutning. (August 2017)
At vi på møderne ”Mød dit forbund” skaber en dialog, som kan pege i retning af en stærk og
bredt accepteret kerneopgave.
At et udvalg arbejder videre med de fleksible medlemstyper.
At de endelige beslutninger træffes på FB-mødet den 28. september 2017.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen drøftede kerneopgaven, som blev justeret, nu lyder den således:
Danmarks Sportsfiskerforbunds kerneopgave er at arbejde for en bedre natur-, miljø-,
fiskeriforvaltning samt et godt lystfiskeri. Til gavn for medlemsforeninger, deres medlemmer
og lystfiskere.
Forbundets nuværende aktiviteter afspejler denne kerneopgave, omend forbundsbestyrelsen
godt kunne ønske sig en større volumen i enkelte aktiviteter. Forbundsbestyrelsen vil sætte
fokus på dette, når der er ressourcer til det.
I arbejdet med at udvikle forbundets aktiviteter skal der tages udgangspunkt i fakta. Derfor
tilsluttede forbundsbestyrelsen sig direktørens forslag om at gennemføre en analyse blandt
forbundets medlemsforeninger for at afdække deres behov for instruktion og
kommunikation samt potentialet i forskellige discipliner her henover sommeren.
I bestræbelserne på at tiltrække nye medlemsforeninger har forbundsbestyrelsen arbejdet
med at udvikle en fleksibel medlemsstruktur for foreningerne. Denne struktur blev
gennemgået. Det blev besluttet, at forretningsudvalget arbejder videre med modellen.
Modellen vil blive fremlagt på de kommende landsdelsmøder. Herefter foreligges modellen
for foreninger, der ikke er medlem af forbundet.
Der arbejdes i øjeblikket på at nedsætte en sparringsgruppe på Sjælland.
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6. Møde med Foreningskonsulenterne
Baggrund
De fem foreningskonsulenter har nu virket i et halvt år.
Beslutningstema:
Gruppen fremlægger status på arbejdet for Forbundsbestyrelsen.
Beslutning:
Foreningskonsulenterne fremlagde status på arbejdet. Målet for 2017 er at kontakte alle vore
foreninger. Alle jyske foreninger er kontaktet, og der er ca. 10 møder i kalenderen. Vi er
udfordret på Sjælland og Fyn grundet mangel på ressourcer. Martin B. Hedegaard arbejder på
at finde nye foreningskonsulenter, som kan bakke de eksisterende foreningskonsulenter op.
Foreningskonsulenterne vil gerne være mere synlige. De vil derfor deltage i landsdelsmøderne
og på kongressen. Formålet med dette er at bidrage med gode historier om arbejdet i
medlemsforeningerne.
I efteråret 2017 afholdes der en uddannelsesweekend for foreningskonsulenter – nye og
gamle.
7. Kongressen 2018
Baggrund:
Den 10. – 11. marts 2018 afholdes der kongres i Vingsted hotel og konferencecenter.
Beslutningstemaer:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte form og indhold i kongressen samt valg til
forbundsbestyrelsen. Desuden skal der findes en plan for, hvordan de individuelle medlemmer
involveres i kongressen jævnfør sidste kongresbeslutning.
På valg er: Michael Beck-Hansen, Hans E. Nielsen, Steffen Toft Jensen og Morten Jacobsen, som
kun blev valgt for en kongresperiode i 2016.
Bilag 4: Tids og handlingsplan til kongressen 2018
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen drøftede form og indhold i kongressen. Kongressen skal fortsat strække
sig over to dage. Det overvejes at indlægge nogle pauser i kongressen, hvor der bliver givet
oplæg, som kan inspirere kongressens deltagere til deres foreningsarbejde.
Ved kongressen i 2018 har de individuelle medlemmer stemmeret. I vedtægterne står der:
”De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De delegerede
vælges blandt de individuelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i Danmark.
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Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de pågældende
delegerede til kongressen.
På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle
medlemmer i den region, hvor pågældende er valgt, således at der tildeles 1 stemme pr.
påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen. ”
Det blev besluttet at afholde et møde i hver region i oktober /november 2017. Møderne skal
vælge en delegeret, som skal repræsentere regionens individuelle medlemmer på kongressen.
Herudover skal møderne bruges til at markedsføre muligheden for at blive individuel medlem
af Danmarks Sportsfiskerforbund.
Sekretariatet arbejder videre med denne ide. Hans E. Nielsen udarbejder forslag til
retningslinjer for opstilling og valg af kongresdelegerede.
Forbundsbestyrelsen havde en indledende drøftelse af valgene på kongressen, disse drøftelser
færdiggøres på det kommende forbundsbestyrelsesmøde torsdag den 28. september 2017.
8. Indhold i landsdelsmøderne 2017
Baggrund:
I år afholdes der landsdelsmøder på tidspunkter og steder:
-

Mandag den 13. november 2017, Vingsted
Onsdag den 15. november 2017 i Aalborg
Mandag den 20. november 2017 i Roskilde
Torsdag den 23. november 2017 i Odense

I forbindelse med landsdelsmøder tilbydes kassererne en personlig introduktion i vores nye
medlemssystem. Programmet ser således ud:
- Kl. 16.00 - 18.00 - mulighed for personlig support
- Kl. 18.00 - 19.00 - middag
- Kl. 19.00 - 21.30 - den politiske del af landsdelsmøderne
Beslutningstemaer:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte indholdet i landsdelsmøderne.
Beslutning.
På de kommende landsdelsmøder ønsker forbundsbestyrelsen at drøfte følgende emner:
En ny fleksibel medlemsstruktur for medlemsforeningerne
Gennemgang og drøftelse af ny budgetmodel
Oplæg fra foreningskonsulenterne
Herudover skal der være plads til lokale emner
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9. Gennemgang af ”Mød dit forbund”
Målgruppe:
Medlemmer af de lokale lystfiskerforeninger samt tillidsfolk i Danmarks
Sportsfiskerforbund samt forbundets individuelle medlemmer.
Formål:
At DSF bliver kendt hos vore menige medlemmer
DSF mission er:
Forbundet arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og
sportsfiskeri i Danmark - Hvad mener medlemmerne, at det "bedst mulige grundlag" er?
Indhold:
o
o

o
o

Aftensmad
Medlemmerne sætter dagsordenen.
Spørgsmål fra medlemmerne trækkes op af hatten og debatteres under mødet
Vi kunne forberede nogle spørgsmål fra sekretariatet.
En lystfiskerhistorie v/ Kaare Manniche Ebert
Tak for i aften

Mødeplan:
Dato

Lokalitet

Vært

Kontaktperson

Brede Å

Arne Lorentzen

Torsdag den 7. september

Roskilde

Uffe Clemmensen

Mandag den 11. september

Hjørring

Ole Ulrik Jensen

Onsdag den 13. september

Odense

Jørgen Pedersen

Mandag den 18. september

Bjerringbro

Kim Sørensen

Onsdag den 27. september

Skjern

Tirsdag den 5. september

?

DSF

Stefan

Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte ide med og indhold i møderne samt afklare, hvem der deltager
i de forskellige møder.
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Beslutning:
Forbundsbestyrelsen syntes, at møderne er vigtige, og at konceptet er godt. Det blev dog
besluttet at udsætte møderne til 2018. Denne beslutning er begrundet i tre forhold:
1) I 2017 er fokus på udviklingen af de digitale platforme, hvilket kræver mange ressourcer.
2) I forbindelse med udvikling af de digitale platforme er der planlagt 4 introduktionsmøder i
september 2017.
3) Samt ønsket om at bruge de vedtægtsbestemte møder med de individuelle medlemmer
strategisk med henblik på medlemshvervning.
Sekretariatet giver de pågældende arrangørforeninger besked her om.
10. Gensidig orientering
Der blev orienteret om følgende emner:
Havbrug: Den 1. juni 2017 blev L 111: Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse.
(Kompenserende marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) vedtaget.
Vandrådene: Her i foråret er vandrådsarbejdet blevet sat i gang. Vore natur- og miljøteam er
repræsenteret i alle 23 vandråd. Lørdag d. 6. maj 2017 afholdte vi intromøde sammen med
DN for vore repræsentanter i vandrådene.
Der er indført betalingsordning for at dyrke lystfiskeri i havne- og sluseområdet i Hvide
Sande. Forbundet har sendt et brev til Hvide Sande Havn og Hvide Sande Sportsfisker Center,
hvori vi opfordrer dem til kun at tage betaling for benyttelse af faciliteter til rengøring af fisk.
Netværk: Vi har afholdt møde med forskellige organisationer, som arbejder med lystfiskeri
og turisme som: Havørred Limfjorden, Havørred Fyn, Fishing Zealand m.fl. Vi har aftalt at
skabe et netværk som faciliteres af Danmarks Sportsfiskeforbund.
Ny formand i instruktørsammenslutningen. På instruktørernes stormøde den 25. marts 2017
valgte instruktørsammenslutningen Jens Ole Frier som ny formand. Det er aftalt, at
instruktørsammenslutningens kommissorium skal moderniseres.
11. Diverse
Næste møde er torsdag den 28. september 2017 kl. 18.00 i Sportsfiskeriets Hus
Lars Rasmussen, juni 2017
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