
 
 

 

Beslutningsreferat fra Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres, 

afholdt den 12. og 13. marts 2016. 
 

Dagsordenspunkt 1 – Velkomst ved forbundsformanden. 

 

Verner W. Hansen bød velkommen til alle kongresdeltagere, gæster, medlemmer af ud-

valg, voldgiftsretten, observatører og medarbejdere fra sekretariatet. 

 

Søren Peschardt, viceborgmester i Vejle Kommune, bød velkommen til Vejle Kommune. 

I sin velkomst betonede Søren Peschardt den stærke relation, der er mellem Vejle 

Kommune, som har en af Danmarks smukkeste ådale, og Danmarks Sportsfiskerfor-

bund, der er ådalenes vogter. 

 

Dagsordenens punkt 2 – Valg af dirigent. 

 

Jan Ankjær Sørensen blev valgt. 

 

Dirigenten konstaterede, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, 

samt at dagsordenen opfylder vedtægternes bestemmelser. 

 

Dagsordens punkt 3 – Prøvelse af kongresmedlemmernes repræsentationsret. 

 

Dirigenten konstaterede, hvilke af de tilmeldte delegerede, som var tilstede. 

 

Dagsordens punkt 4 – Bestyrelsens mundtlige beretning. 

 

Verner W. Hansen fremlage forbundsbestyrelsens beretning. Der henvises til vedlagte 

bilag ”Forbundsbestyrelsens mundlige beretning – kongres 2016”. 

 

I drøftelsen af beretningen blev følgende emner berørt: 

 

 Forbundets arbejde omkring vedtagelse af den nye landbrugspakke. Et arbejde, 

som har styrket sammenholdet imellem medlemsforeningerne. 

 Facebookgruppen de forhadte vandløb. Der var stor anerkendelse til gruppens ar-

bejde samt forbundets samarbejde med gruppen. 

 Det forhold, at forbundet har en stærk miljøprofil og mange af forbundets forenin-

ger lejer fiskevand af landmænd. Samtale og dialog med lodsejerne er vigtigt. 

 Redskabsfiskeri på danske søer. Det er vigtigt at forbundet fastholder arbejdet 

med at få dette udfaset. 

 Udvikling af forbundets medlemsforeninger gennem en målrettet kursusvirksom-

hed. I den forbindelse var der fokus på, hvordan forbundets instruktører skal af-

lønnes. 

 Forbundets medlemssystem, det er vigtigt at alle arbejder for, at vi har de kor-

rekte oplysninger på vores medlemmer, samt at kassererne løbende bliver under-

vist i systemets muligheder. 

 Åbenhed og imødekommenhed i sekretariatet 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Dagsordenens punkt 5 – Udvalgenes beretninger. 

 

Der henvistes til de skriftlige beretninger i kongresmaterialet. Beretningerne blev en-

stemmigt vedtaget.  
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Dagsordenens punkt 6 – Beretning om og godkendelse af det foregående 2 års 

regnskaber samt beslutning om at meddele forbundsbestyrelsen decharge. 

 

Sekretariatschef Lars Rasmussen gennemgik og forklarede regnskaberne for henholds-

vis 2014 og 2015. 

 

Regnskabet for 2014 udviser et overskud på kr. 454.022 Regnskabet for 2015 udviser 

et overskud på kr. 471.164. 

 

Balancen pr. 31. december 2015 andrager kr. 8.279.468 med en egenkapital på kr. 

5.181.096. 

 

Regnskaberne blev godkendt og forbundsbestyrelsen blev meddelt decharge. 

 

Dagsordens punkt 7 – Godkendelse af det foregående 2 års regnskaber for 

”Fonden til Fiskeriets Fremme”, samt beslutning om at meddele forbundsbe-

styrelsen decharge. 

 

Sekretariatschef Lars Rasmussen gennemgik og forklarede fondens regnskaber for hen-

holdsvis 2014 og 2015. 

 

Fonden har ingen aktiviteter haft i 2014 og 2015. Fondens egenkapital er kr. 35.328. 

 

Regnskaberne blev godkendt og forbundsbestyrelsen blev meddelt decharge. 

 

Dagsordens punkt 8 – Indkomne forslag. 

 

a. Vedtægtsændringer Forslag 1: Ny medlemsstruktur: 

 

Forslag til ændringer af vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund 

 

 

Forbundsbestyrelsen fremlagde følgende forslag til vedtægtsændringer:  

 

Kontingent § 6, stk. 1 a) første punktum: 

 

Stk. 1 a) Hver enkelt af de tilsluttede foreninger betaler et forbundskontin-

gent til forbundet. Forbundskontingentet fastsættes på grundlag af det 

medlemskontingent pr. ungdomsmedlem (i alderen fra 18 – 25 år pr. 1. ja-

nuar), pr. seniormedlem (26 år og der over pr. 1. januar) og pr. familie-

medlemskab (foreningers familiemedlemskaber med flere medlemmer på 

18 år og derover på samme adresse), der er fastsat for det pågældende 

kalenderår af forbundets kongres.  

 

Nyt § 6, stk. 5 

Stk. 5 Forbundsbestyrelsen kan som led i hvervekampagner, indslusnings-

ordninger for nye medlemsforeninger og lignende dispensere fra kontin-

gentbestemmelserne.  

 

 

   

Forslag til ændringer i vedtægter for Danmarks Sportsfiskerfor-

bunds individuelle medlemmer: 

 

Optagelse af medlemmer § 1   
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Stk. 1 Danmarks Sportsfiskerforbund kan optage enkeltpersoner som indi-

viduelle medlemmer. 

Stk. 2 Enkeltpersoner kan optages inden for følgende kategorier: 

a) Individuelt støttemedlemskab 

b) Individuelt medlemskab 

c) Individuelt medlemskab PLUS 

Stk. 3 Forbundsbestyrelsen kan træffe beslutning om såvel nægtelse af op-

tagelse som udelukkelse. 

Forbundsbestyrelsens beslutning er endelig. 

 

Forslag til ny bestemmelse ”kongres §3” 

Stk. 1 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.  

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 regio-

nen. 

 

Medlemsrettigheder § 4 

Stk. 1 Individuelle støttemedlemmer modtager information fra forbundet i 

form af nyhedsbreve. Individuelle støttemedlemmer har ikke andre ret-

tigheder og er ikke omfattet af § 3. 

Stk. 2 Individuelle medlemmer har i forhold til forbundet de samme med-

lemsrettigheder som medlemmer af en forbundsforening. 

Stk. 3 Individuelle medlemmer PLUS har i forhold til forbundet de samme 

medlemsrettigheder som medlemmer af en forbundsforening. De har der-

udover en række særlige fordele, som nærmere fastlægges af forbundsbe-

styrelsen. 

 

Kontingent § 5 

Stk. 1 Individuelle medlemmer betaler til forbundet det på den ordinære 

kongres fastsatte årskontingent. Kontingentet indbetales senest 1. februar. 

 

 

Der var en grundig debat af alle forslagene. Det blev besluttet at indskrive juniorgrup-

pen i Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbund ”Kontingent § 6”. 

 

Kontingent § 6 lyder herefter således: 

 

Forbundskontingentet fastsættes på grundlag af det medlemskontingent 

pr. juniormedlem (i alderen 0 til 17 år pr. 1. januar) pr. ungdomsmedlem 

(i alderen fra 18 – 25 år pr. 1. januar), pr. seniormedlem (26 år og der 

over pr. 1. januar) og pr. familiemedlemskab (foreningers familiemedlem-

skaber med flere medlemmer på 18 år og derover på samme adresse), der 

er fastsat for det pågældende kalenderår af forbundets kongres.  

 

Samtlige forslag blev vedtaget. 
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Forslag 2: Ændret formulering af § 13, stk. 4 

 

Forbundsbestyrelsen fremlage følgende forslag til ny formulering af § 13 stk. 4.: 

 

Forslag til ny bestemmelse: Forbundsbestyrelsen § 13 

Stk. 4 Forbundsbestyrelsen godkender forretningsordener og kommissorier 

samt træffer afgørelse om ansættelse og afskedigelse af lederen af sekre-

tariatet. 

 

Forslaget blev vedtaget. 

 

Vedtægtsændringer Forslag 3: Ændring af medlemstal for optagelse i forbun-

det 

 

Fynske Lystfiskere fremlagde følgende forslag: 

 

Forslag til ny bestemmelse Optagelse af foreninger § 4 

Stk. 1 Enhver dansk sports- eller lystfiskerforening, hvis virksom-

hed og vedtægter ikke strider mod forbundets vedtægter, og som har 

mindst 5 medlemmer, kan ved henvendelse til forbundets sekretariat an-

mode om optagelse i forbundet. Forbundsbestyrelsen kan i særlige tilfælde 

dispensere fra denne regel. 

 

Kontingent § 06 

b) Forbundskontingentet indbetales til forbundet senest den 15. marts. Der 

betales for mindst 5 medlemmer. 

 

Forslaget blev ikke vedtaget. 

 

Øvrige Forslag 1:  

 

På vegne Voer å Sportsfiskerforening, Sæby å Sportsfiskerklub, Lystfiskeriforeningen 

for Frederikshavn og Omegn, Lystfiskeriforeningen for Liver Å og Brønderslev Lystfiske-

riforening fremlage Jens Selmer Andersen følgende forslag: 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund skal i den kommende kongresperiode formå 

DTU Aqua til at arbejde mere intenst med bækørredernes biologi, således 

at man i rapporter, artikler og i udsætningsplanerne kan fremkomme med 

anvisninger på, hvordan man kan forøge og genskabe bækørredbestan-

dene i vore vandløb. 

 

Forslaget blev modtaget positivt. I drøftelsen blev ordet ”formå” ændret til ”gøre en 

meget større indsats”. Herefter fik forslaget følgende ordlyd: 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund skal i den kommende kongresperiode gøre en meget 

større indsats for at få DTU Aqua til at arbejde mere intenst med bækørredernes bio-

logi, således at man i rapporter, artikler og i udsætningsplanerne kan fremkomme med 

anvisninger på, hvordan man kan forøge og genskabe bækørredbestandene i vore 

vandløb. 

 

Ikrafttræden: 

I henhold til vedtægternes §10 stk. 2 blev det vedtaget, at alle vedtægtsændringer 

træder i kraft ved kongressens afslutning. 
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Dagsordens punkt 9 – Fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år 

 

Hans E. Nielsen fremlagde forbundsbestyrelsens forslag til Kontingentsatser for 2017 – 

2018. 

 

Foreningsmedlemmer: 2016 2017 2018 

Junior 260 0 0 

Unge  260,00 260,00 

Senior 375,00 395,00 395,00 

Familiemedlemskaber 470,00 495,00 495,00 

Individuelle medlemmer:    

Individuelle medlemmer 
støttemedlemmer 

570,00 100,00 100,00 

Individuelle medlemmer 570,00 450,00 450,00 

Individuelle PLUS  950,00 950,00 
 

Det blev præciseret, at foreningsmedlemmer kan tilkøbe de fordele, som individuelle 

Plus medlemmer har, for kr.500,00, men at de forbliver foreningsmedlemmer. 
 

På vegne af Sportsfiskerforeningen Als fremlagde Kim Hermann følgende ændringsfor-

slag: 

 

Foreningsmedlemmer: 2016 2017 2018 

Junior 260 0 0 

Unge  260,00 260,00 

Senior 375,00 375,00 375,00 

Familiemedlemskaber 470,00 470,00 470,00 

Individuelle medlemmer:    

Individuelle medlemmer 
støttemedlemmer 

570,00 375,00 375,00 

Individuelle medlemmer 570,00 575,00 575,00 

Individuelle PLUS  950,00 950,00 
 

Foreningsmedlemmer kan tilkøbe de fordele, som individuelle Plus medlemmer har, for 

kr.250,00, men at de forbliver foreningsmedlemmer. 

 

Efter afstemning blev ændringsforslaget forkastet. 

 

Forbundsbestyrelsens kontingentforslaget blev herefter godkendt. 

 

Dagsordens punkt 10 – Godkendelse af rammebudget for kommende 2 år 

 

Hans E. Nielsen fremlagde forbundsbestyrelsens forslag til rammebudget for 2017 – 

2018. 

 

Rammebudgettet blev vedtaget.  

 

Det blev endvidere besluttet, at skemaet med rammebudgettet fremover skal indeholde 

regnskabstal for året forinden. 
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Dagsordenens punkt 11 – Valg af formand. 

 

Verner W. Hansen blev genvalgt med akklamation. 

 

Dagsordens punkt 12 – valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 

Følgende blev foreslået: 

 Jesper Thykjær Andersen 

 Arnt Christensen 

 Per Skov Hansen 

 Morten Jacobsen 

 

De fire kandidater blev valgt med akklamation. Morten Jacobsen blev valgt for en en-

kelt kongresperiode. 

 

Dagsordens punkt 13 – Valg af suppleanter. 

 

Følgende blev forslået: 

 

 Morten Nielsen 

 Jan Karnøe 

Claus Eriksen 

 Tommy Lykke Hansen 

 

Kandidaterne præsenterede sig fra talerstolen. 

 

Afstemningen gav følgende resultat: 

1. Suppleant: Morten Nielsen 

2. Suppleant: Jan Karnøe 

3. Suppleant: Claus Eriksen 

4. Suppleant:  Tommy Lykke Hansen 

 

Dagsordens punkt 14 – Valg af revisor. 

 

Rådgivning & Revision A/S blev valgt. 

 

Dagsordens punkt 15 – Valg af Voldgiftsret. 

 

På valg var: 

Peter Lau Lauritzen, formand  

Erik Thorsen 

Preben Thomsen 

 

Voldgiftsretten blev valgt med akklamation for de kommende 2 kongresperioder. 

 

Suppleanter: 

På valg var: 

Jan Ankjær Sørensen (suppleant til formandsposten) 

Flemming Pedersen 

Jørgen Jacobsen 

 

Voldgiftsrettens suppleanter blev valgt med akklamation for den kommende kongrespe-

riode. 
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Dagsordens punkt 16 – Eventuelt. 

 

Verner W. Hansen orienterede om forbundets økonomiske støtte til en fri faunapassage 

ved Sæby Vandmølle. 

 

Lars Brinch Thygesen orienterede om DTU Aquas digitale ørredkort. 

 

Instruktørsammenslutningens formand Thomas Brandt fortalte, hvordan instruktørsam-

menslutningen ville kunne bidrage til et arrangement, kaldet ”Lokale fiskeoplevelser”. 

En ny og spændende måde at holde åbent hus-arrangementer på. 

 

Frank Jensen anmodede om, at redaktionen af Sportsfiskeren overvejer, om det giver 

mening at bruge 9 sider i Sportsfiskeren på billeder af trofæfisk. 

 

Kim Andersen gav udtryk for, at det er træls at læse negative indlæg om forbundet fra 

foreningsformænd på ”www.123nu.dk”. Han opfordrede til, at man i stedet kontakter 

forbundsbestyrelsen, hvis der er ting, man er utilfreds med. 

 

Ejvind Hartmund uddelte pimpstenen til Holger Wulf, Sydvestjysk Sportsfiskerforening. 

 

Forbundsformanden takkede for den gode og konstruktive debat. Takkede endvidere di-

rigenten og lukkede herefter kongressen. Vi ses til kongres i 2018 den 10. og 11. 

marts. 

 

Referent. Sekretariatschef Lars Rasmussen 


