
 
 

 

Referat fra 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

Mødetid lørdag den 25. november 2017, kl. 09.00 til 15.00 

Mødested: Sportsfiskeriets Hus 

Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, 
Steen Lindkvist Nielsen, Hans Nielsen, Arnt Christensen, Per Skou Hansen, Morten Nielsen 
og Lars Rasmussen. 

Afbud: Steffen Toft Jensen 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Opfølgning på sidste møde 

Status på implementeringen af de nye digitale kanaler (ny prisstruktur Fiskekort.dk, nedsæt-
telse af styregruppe m.m.) v/Lars Rasmussen 
 
Overordnet set er det gået godt. Der opstår løbende småproblemer, som bliver løst. 
Foreningerne udtrykker stor tilfredshed med supporten. 
I forhold til Fiskekort.dk er det vigtigt at få beskrevet ideen med det nye Fiskekort.dk og der-
med det potentiale, der er ved at være med på Fiskekort.dk for foreningerne. 
 
Der er nedsat en digital styregruppe, som har ansvaret for drift og udvikling af de digitale kana-
ler. I gruppen repræsenterer Uffe Clemmensen fra Roskilde og Omegns Lystfiskerklub og Pre-
ben Nielsen, Sønderjysk Lystfiskerforening, brugerne. Arnt Christensen og Lars Rasmussen re-
præsenterer DSF. Niels Henrik Duevang repræsenterer Opening. 
 
Forretningsudvalget har besluttet at oprette en ny pakke i prisstrukturen for Fiskekort.dk. Pris-
strukturen ser herefter således ud: 

 Medlemsfor-
ening 

Ikke medlems-
forening 

Andre aktører 

Salg af op til 2 Produkter 
 

Kr. 50,00 pr. md. 
eks. Moms 

  

Optil fem produkter og 
hjemmeside 

 
Kr. 200,00 pr. md. 
eks. Moms 

 
Kr. 450,00 pr. md. 
eks. moms 

 
kr. 450,00 pr. md. 
eks. moms 

Frit salg af produkter og 
hjemmeside 

 
Kr. 400,00 pr. md. 
eks. moms 

 
Kr. 800,00 pr. md. 
eks. moms 

 
Kr. 800,00 pr. md. 
eks. moms 
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På introduktionsmøderne fremkom der en række ønsker til forbedringer af de forskellige plat-
forme, alle forslag er noteret. Administrationen vil prioritere ønskerne, som herefter vil blive 
drøftet i styregruppen. 

I anledningen af Steen Ulnits opslag på Facebook vedr. Gudenåcentralen havde forbunds-
bestyrelsen en drøftelse af, hvordan DSF skal reagere på debatter på de sociale medier. 

Det kræver mange ressourcer at overvåge de sociale medier, især fordi megen debat ofte fin-
der sted hen over weekenden. Vi skal derfor prioritere, hvilke sager vi vil gå efter. 

En idé kunne være at involvere flere i at følge debatten på de sociale medier. Det kræver 
dog, at de bliver grundigt orienteret om vores strategi i de forskellige sager. Tirsdag den 5. 
december 2018 vil vore kommunikationsstrategi blive drøftet på et strategimøde i sekretaria-
tet. Forbundsbestyrelsen afventer resultatet af denne drøftelse. 

Det blev besluttet at bringe et opslag på vores Facebook-side, som beskriver forløbet i sagen 
om Gudenåcentralen. 

 
3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 27. september 2017 

Beslutning: 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

4. Regnskab til dato og driftsbudget 2018 

Baggrund 
Indtægterne for 2017 bliver ca. kr. 180.000 lavere end budgetteret. Vi overskrider vore møde-
udgifter, hvilket bl.a. skyldes møder med vores repræsentanter i vandrådene samt mødeaktivi-
tet i forbindelse med introduktionen af de nye digitale kanaler. Nettoudgiften til Sportsfiskeren 
bliver ca. kr. 200.000 højere end budgetteret. Det skyldes svigtende annoncesalg. Herudover er 
der mindre forbrug på forskellige konti. Alt tyder på, at årets resultat bliver det budgetterede 
underskud på ca. kr. 500.000. 

 
Driftsbudget for 2018. 
 
Siden sidste FB møde har sekretariatet gennemarbejdet budget 2018. Driftsbudget for 2018 
tager udgangspunkt i følgende medlemstal: 
 

 Junior Unge Senior Familie Individuel Støtte Plus 

2017  816 353 11.976 2.056 1.300   

2018 950 450 12.300 2.175 1.650 500 50 

Sats 0 Kr. 260 Kr. 395 Kr. 495 Kr. 450 Kr. 100  Kr. 950 

 
Budgettet opererer med en medlemstilvækst på ca. 10 % svarende til et medlemstal på 18.075. 
Det udløser et underskud på kr. 428.000. Et underskud, som matcher Forbundsbestyrelsens be-
slutning om at investere massivt i 2017 og 2018. 
 
Bemærkninger til budget 2018: 

 

• Kontingentsatsen er den samme som 2017 (se ovenstående tabel), og der regnes med 
ca. 10 % i medlemstilvækst. 

• Det forudsættes, at med etablering af de nye digitale kanaler bliver der ressourcer til at 
fokuserer på medlemskampagner og medlemsfordele. 
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• Fiskekort.dk administreres og drives fra sekretariatet. 

• Budgettet er udarbejdet på grundlag af de medlemsforeninger, som er på Fiskekort.dk i 
dag samt en forsigtig tilgang af ”ikke medlemsforeninger” og ”andre aktører”. 

• Sportsfiskeren giver et nettoresultat på kr. 1. 780.000, hvilket skyldes et konservativt 
bud på annoncebudgettet. I 2018 skal der udarbejdes en annoncestrategi, som tager 
højde for vores muligheder på de nye digitale kanaler. 

• Udgifter til forsikringer er tilpasset den nye aftale med TRYG. 

• Der er afsat kr. 100.000 til videre udvikling af de digitale kanaler. 

• Vores overhead (per time) stiger fra kr. 407,00 i 2017 til kr. 420,00 i 2017. 
 
Ny model for driftstilskud fra Friluftsrådet: 
 
Som følge af den nye udlodningslov, der forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018, er Fri-
luftsrådets bestyrelse i gang med at drøfte en ny model for uddeling af driftstilskud til lands-
dækkende friluftsorganisationer. 
 
Formand og direktør har været inviteret til møde med Friluftsrådets formand og direktør 
onsdag den 8. november 2017 kl. 15.00. På dette møde blev der orienteret om det forslag, 
der forventes at blive vedtaget i december 2017, og som vil få virkning fra 2018. 
 
Ifølge dette forslag vil DSF’s driftstilskud blive reduceret med ca. kr. 600.000. Den nye model 
indfases over fem år. Det betyder, at den nye model ikke vil påvirke driftsbudgettet for 2018. 
 
Beslutningstema: 
 
Forbundsbestyrelsen skal: 

• Drøfte og godkende driftsbudget 2018. 

• Drøfte, hvilke konsekvenser Friluftsrådets nye model for udlodning af driftstilskud vil få 
for forbundets økonomiske situation på langt sigt. 

• Drøfte målsætninger for 2018 og 2019 (der udleveres et oplæg på mødet). 

• Drøfte, om der skal iværksættes særlige medlemshvervnings kampagner – f.eks. en 
kendiskampagne. 

 
Bilag 1: Ny model for driftstilskud fra Friluftsrådet. 
Bilag 2: Driftsbudget for 2018. 
 
 
Beslutning: 

 
Forbundsbestyrelsen drøftede driftsbudgettet for 2018. Det er afgørende, at der i 2018 er 
fokus på at understøtte hvervningen af nye medlemmer i foreningerne samt individuelle 
medlemmer til DSF. Det vil være oplagt at iværksætte en kampagne i perioden fra marts til 
maj 2018.   
Nettoudgifterne til Sportsfiskeren skal følges nøje, og der skal være fokus på udvikling af et 
moderne annoncekoncept. 
 
Med disse bemærkninger blev driftsbudgettet for 2018 godkendt. 
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Til forbundsbestyrelsesmødet i januar 2018 vil driftsbudgettet være indarbejdet i den nye 
budgetmodel. 
 
Forbundsbestyrelsen blev orienteret om det forslag, som bestyrelsen for Friluftsrådet har 
fremlagt vedrørende ny model for driftstilskud. Forbundsbestyrelsen udtrykte forståelse for 
forslaget og bakker op om det. Sekretariatet udarbejder et notat, som udtrykker denne hold-
ning og sender det til Friluftsrådet. 
Friluftsrådets bestyrelse behandler forslaget på deres møde den 11. december 2017. 
 
En reduktion af driftstilskuddet på kr. 600.000 over fem år betyder, at Forbundet skal have 
fokus på tilvækst af medlemmer samt fokus på omkostninger i de kommende år. Sekretaria-
tet udarbejder en budgetprognose, som rækker fem år frem. 

 

5. Møde vedr. Fishing Zealand med lyst- sportsfiskerforeninger på Sjælland 

Baggrund: 

Mandag den 30. oktober 2017 deltog 55 repræsentanter fra lyst- og sportsfiskeforeninger fra 
Sjælland i møde om Fishing Zealand.  
Konklusioner: 

• Der er behov for bedre involvering af lyst- og sportsfiskerforeninger i Fishing Zealand 
– både i forhold til ”DSF-foreninger” og ”ikke-DSF-foreninger”. 

• Der bør formuleres en politik/et notat, som handler om, hvordan en forening kan 
drage fordel af, at deres kommune er blevet medlem af Fishing Zealand. 

• Projekter/aktiviteter, hvor foreningerne er involveret, skal være ”Powered by Fishing 
Zealand” og ikke ”lavet af Fishing Zealand”. 

• Turisme fylder for meget i kommunikationen, men ikke i de konkrete projekter. 
 

Beslutningstema: 

Det er tidligere besluttet at nedsætte en sparringsgruppe på Sjælland. Denne beslutning blev 
sat i bero, til ovennævnte møde var afholdt. Forbundsbestyrelsen skal drøfte, om der skal ned-
sættes en sparringsgruppe, eller om der skal tages andre initiativer. 

Beslutning: 

Dialogmødet var en god idé, og mere end 50 repræsentanter fra de Sjællandske lyst- og sports-
fiskeforeninger var mødt frem. Det er vigtigt, at der kommer konkrete handling ud af de gode 
ideer, som kom frem på mødet. 

Forbundsbestyrelsen er meget optaget af, at der skal etableres et forum i alle Fishing Zealand 
kommuner, hvor foreninger og kommune kan tale sammen. Dette forum skal være for alle for-
eninger; også foreninger, som ikke er medlem af Forbundet. 

Udover at understøtte Fishing Zealands arbejde med at implementere ideer fra mødet, vil DSF 
have fokus på: 

- At finde en foreningskonsulent som kan arbejde på Sjælland. 
- At opfordre foreningerne til at arbejde sammen på bestyrelsesniveau. 
- At fremstå tydeligt i miljø- og fiskeripolitiske sager. 
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6. Gensidig orientering 

a. Verner W. Hansen orienterede om sagen med sølvlaks. En sag, som 
udvikler sig løbende og har pressens bevågenhed. 

b. I samarbejde med Friluftsrådet arbejder vi på at skabe et projekt 
med titlen ”Liv på havnene”. Projektet er ved at blive beskrevet med 
henblik på fondsansøgninger. 

c. Fisk & Fri har inviteret til et møde om mulighederne for at genind-
føre mallen i Danmark. 

 
7.  Diverse 

Næste møde er mandag den 29. januar 2017 kl. 18.00 – til 21.00 

 

 

Lars Rasmussen, december 2017. 


