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Referat FB møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Mødetid: fredag den 6. april kl. 17.00 – lørdag den 7. april kl. 13.00. 
 
Mødested: Vingsted Hotel og Konference Center. 
 
Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, Steen 
Lindkvist Nielsen, Arnt Christensen, Per Skou Hansen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Ras-
mussen. 
 
Afbud: Morten Jacobsen lørdag. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 

 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 

3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 9. marts 2018. 

Der blev ikke skrevet referat fra dette møde da det udelukkende handlede om forberedelse 
af kongressen. 
 

4. Konstituering af bestyrelsen. 

 

Baggrund: 

Ifølge vedtægterne består forretningsudvalget af formand, næstformand samt et forbunds-

bestyrelsesmedlem. I den foregående kongresperiode har Steen Lindkvist repræsenteret for-

bundsbestyrelsen. 

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal vælge en repræsentant til forretningsudvalget. 

 

Beslutning: 

Steen Lindkvist blev valgt til forretningsudvalget. 

 

5. Gennemgang af Sammensætning og repræsentation i interne og eksterne udvalg.  

 

Baggrund: 

Danmarks Sportsfiskerforbund er repræsenteret i forskellige råd og nævn. Herudover er der 

nedsat forskellige interne projektgrupper. 
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Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal gennemgå oversigten. Til følgende råd skal der vælges nye med-

lemmer til: 

 Fonden for Fiskeriets Fremme 

 Følgegruppen vedrørende Skarvforvaltning 

 European Anglers Alliance (EAA) 

Beslutning: 
 
Forbundsbestyrelsen gennemgik oversigten over, hvilke råd og udvalg Danmarks Sportsfi-
skeforbund er repræsenteret i. 
 Simon Rømer indtræder i Fonden til Fiskeriets Fremme 

Per Skou Hansen indtræder i Følgegruppen vedrørende Skarvforvaltning 
Hans E. Nielsen følger arbejdet European Anglers Alliance (EAA) 

 
Bilag 1: Sammensætning og repræsentation i interne og eksterne udvalg – Danmarks 
Sportsfiskerforbund pr. 6. april 2018. 
 

6. Drøftelse og vedtagelse af arbejdsgrundlag og forretningsorden for Forbundsbestyrelsen i 

Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

Baggrund: 

Forbundsbestyrelsens arbejde tager sit afsæt i kongressens beslutninger samt forbundsbe-
styrelsens arbejdsgrundlag og forretningsorden. 
 
Beslutningstema: 
 
Forbundsbestyrelsen skal gennemgå og tilrette ”Arbejdsgrundlag og forretningsorden”.  
 
Herudover skal mødeplan for resten af 2018 godkendes. 
 
Beslutning: 
 
Forbundsbestyrelsen gennemgik notatet ”Arbejdsgrundlag og forretningsorden”. 
Det blev besluttet at oprette et fælles ”rum” for forbundsbestyrelsen på One Drive. Arnt 
sikrer, at dette sker i samarbejde med Søren Astrup Jørgensen fra sekretariatet.  
 
Forbundsbestyrelsen pointerede, at det er bestyrelsen opgaver at arbejde på et strategisk 
niveau og dermed forholde sig til de overordnede principper i drift og udvikling af forbun-
det. Dette kræver, at der er fokus på dette, når dagsordenen udarbejdes til møderne. 
 
Mødeplanen for 2018 blev gennemgået og tilrettet.  
 
Herefter blev arbejdsgrundlag og forretningsorden vedtaget med få til rettelser. 
 
Bilag 2: Arbejdsgrundlag og forretningsorden for forbundsbestyrelsen i Danmarks Sportsfi-
skerforbund. 
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7. Evaluering af Kongressen. 

Baggrund. 

 

På kongressen deltog 102 person. 60 foreninger, fire delegerede for de individuelle medlem-

mer var repræsenteret og syv gæster. 

 

Kongressen koster ca. kr. 350.000 

 

Beslutningstema: 

Forbundsbestyrelsen skal evaluere kongressens form og indhold.  

 

Beslutning: 

 

Alle syntes, at det havde været en god kongres. Kongressen var ikke præget af de store de-

batter. En af årsagerne til dette kan være, at der har været en god proces forud for kongres-

sen på landsdelsmøderne. 

 

De 60 foreninger havde tilsammen en stemmevægt på 178 (hver forening får en stemme pr. 

påbegyndt 100 medlemmer). 

 

Forbundsbestyrelsen drøftede årsagen til, at flere foreninger ikke deltog. Dette spørgsmål er 

svært at svare på, da vi ikke ved meget om dagligdagen og livet i vore medlemsforeninger. 

Det kan overvejes at lave en analyse, der kunne fortælle os mere om dette. 

 

Der var en god løbende dækning af kongressen på vore digitale kanaler. 

 

Oplægget ved Søren Østergaard var rigtig godt, og der tales fortsat om oplægget blandt flere 

af deltagerne på kongressen. 

 

Til aftenfesten skal vi være opmærksomme på, at forbundsbestyrelsen og sekretariatet bliver 

fordelt ved alle borde. 

 

8. Regnskab til dato. 

 

Baggrund: 

I første kvartal er der udsendt kontingentopkrævninger i alle medlemsforeninger. Til dato er 

der udsendt kontingentopkrævninger for kr. 5.844.236. Vores budget siger kr. 6.030.625. 

Dags dato er der indbetalt ca. kr. 5.650.000.  

 

Primo maj 2018 sletter vi de medlemmer som endnu ikke har betalt deres kontingent. Dette 

gør vi for, at vi og vore foreninger har et overblik over kontingentgrundlaget for 2018. Der er 

udsendt to reminder om betaling af kontingent - medio februar og ultimo marts. 

 

Udgifterne følger budgettet. 
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Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal kort orienteres om regnskabet. 

 

Beslutning: 

 

Forbundsbestyrelsen udtrykte vigtigheden af at udvise rettidige omhu. Det kræver, at alle 

væsentlige udgiftsposter skal analyseres.  

 

Forretningsudvalg og direktør sætter gang i denne proces. 

 

9. Medlemshvervning 2018. 

 

Baggrund: 

 

Den vigtigste indsats i 2018 er arbejdet med medlemshvervning til forbundet og medlemsfor-

eningerne. 

 

Kongressen vedtog at bemyndige forbundsbestyrelsen til at gennemføre en forsøgsordning 

med fleksible medlemskaber for foreninger. Det betyder, at vi nu kan tilbyde ”ikke medlems-

foreninger” et grønt eller et blåt medlemskab af DSF.  

 

I forhold til medlemshvervning i foreningerne er der sat følgende initiativer i gang: 

- Mulighed for at få lavet en flyer, hvor der er budskaber fra DSF og den en-

kelte forening. flyeren bliver sat op og leveret som PDF-fil 

- Bruge vore lokalredaktør til at synliggøre aktiviteterne i foreningerne. Denne 

synlighed bliver bragt på Sportsfiskeren.dk og i Sportsfiskeren 

- Vi igangsætter arbejdet med fiskeskoler for flygtninge. Pilotprojekt bliver sat 

i gang i Horsens efter sommerferien 

- Markedsføring af foredrag v/ansatte fra sekretariatet til klubaftener  

 

I forhold til hvervning af individuelle medlemmer er der sat følgende initiativer i gang: 

- Vi kører en kampagne: ”Få 5 numre af Sportsfiskeren og 3 kystblink” – lig-

nede kampagner bliver kørt løbende 

- Vi arbejder på at lave aftaler med grejbutikker om rabat til DSF-medlemmer 

- Vi annoncerer på eksterne medier 

- Vi vil afprøve, om det giver noget at være tilstede ved events. Vi prøver Vejle 

Fisker i første omgang 

- Vi arbejder på at sætte vores webshop op således, det bliver let at give et 

medlemskab som gave 

Herudover søger sekretariatet inspiration hos DN og Danmarks Jægerforbund. 
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Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte og kvalificere de konkrete initiativer, som er sat i gang. 

 

Der skal tages beslutning om, hvad kontingentet skal være for henholdsvis et grønt og blåt 

medlemskab.  

 

Kontingentgrundlag for kontingent for det grønne medlemskab er: Udgifterne til ledelse af 

forbundet og de samlede udgifter til natur og miljø samt fiskeriforvaltning (driftsbudget 2018 

– ressourceforbrug 2017). Det svarer til en udgift pr. medlem på kr. 143,00. Ved 16.043 med-

lemmer (medlemstallet d.d.). 

 

Kontingentgrundlag for kontingent for det blå medlemskab er: Udgifterne til: ledelse af for-

bundet, 50 % af udgifter til kontorhold og udgifter til uddannelse/instruktørerne (Driftsbud-

get 2018 – ressourceforbrug 2017) svarende til kr. 260,00 pr. medlem. Ved 16.043 medlem-

mer (medlemstallet d.d.). 

 

Hvordan skal vi markedsføre og sælge disse medlemskaber? Det kunne give god mening at 

oprette nogle salgsteams bestående af FB-medlemmer samt medarbejder fra administratio-

nen. 

 

Beslutning: 

 

Forbundsbestyrelsen drøftede de forskellige initiativer, som er sat i gang og havde følgende 

bemærkninger. 

 

Initiativer i forhold til foreningerne: 

Det er vigtigt, at foreningerne får hjælp til markedsføring af arrangementer.  

 

Foreningerne skal være opmærksomme på, at det er muligt at arbejde sammen om arrange-

menter, samt at det giver god mening med åbne arrangementer. Der kunne udsættes en 

præmie til foreninger, som samler over 50 deltagere. 

 

Det vil kunne give mening at lave en oversigt over mulige oplægsholdere fra forbundet. Vi er 

i den situation, at forbundsbestyrelsen medlemmerne bor i alle egne af landet, hvilket giver 

mulighed for at arrangementer under overskriften ”Mød din lokale repræsentant i forbunds-

bestyrelsen”.  

 

Individuelle medlemmer: 
 

Vores fokus i år er hvervning af individuelle medlemmer. Vi skal overveje, hvordan vi kan in-

volvere de delegerede for de individuelle i dette arbejde. Kan vi opbygge netværk for de indi-

viduelle medlemmer i de forskellige regioner?  

 



[Skriv her] 

 

6 

 

Det er vigtigt, at vi nu begynder at markedsføre muligheden for at købe et støttemedlem-

skab. Et støttemedlemskab er til dem, som ikke fisker, men gerne vil støtte den gode sag. Et 

støttemedlemskab er første trin på vores engagementstrappe. 

 

I markedsføringen af disse medlemskaber bruger vi forskellige eksterne kanaler. 

 

Grønt og blåt medlemskab 

Formålet med forsøgsordningen er at få erfaringer, der kan bruges i arbejdet med en ny og 

mere fleksibel medlemsstruktur for foreninger. Et sådan forslag kan eventuelt fremsættes på 

kongressen i 2020. 

 

Priserne på de to medlemskaber skal tilsammen overstige kr. 395,00. Inden den endelig pris 

fastsættes, skal der afholdes møder med et par potentielle nye medlemsforeninger. 

 

Forskellen på indholdet i de forskellige foreningsmedlemskaber skal beskrives mere tydeligt.  

 

Der skal laves en oversigt over foreninger, der ikke er medlem af forbundet i Jylland og på 

Fyn 

 

Det har være talt om, at der kunne tilbydes medlemmer af de grønne og blå medlemsfor-

eninger en særlig pris på et individuelt medlemskab. Dette initiativ venter vi med. 

 

Det grønne medlemskab kan være interessant for forskellige sammenslutninger. I disse til-

fælde forhandles der individuelle priser. 

 

Forretningsudvalget arbejder videre med at skærpe priser og indhold i de to medlemskaber 

på sit møde fredag den 13. april 2018.  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at følge arbejdet med medlemshvervning. I denne 
gruppe sidder: Hans E. Nielsen, Søren Pedersen, Jesper Thykjær og Lars Rasmussen 

 

Bilag 3 Beskrivelse af forsøgsordning med fleksible medlemskaber. 

 

10. Ny strategi for Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

Baggrund: 

 

DSF’s nuværende strategi udløber ved kongressen i 2020. Vi skal derfor have sat gang i arbej-

det med en ny strategi. Den nuværende strategi tager sit udgangspunkt i: 

 

Vores mission: 

Forbundet arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og 

sportsfiskeri i Danmark. 

 

Vores vision: 

Lystfiskeri for alle – i en rig natur med flere vilde fisk. 
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Vores værdier: 

 Fællesskab & Oplevelser: 

- Vi er et forbund af foreninger, der fisker af lyst og efter gode oplevelser. 

 Benyt & Beskyt: 

- Vi fisker med respekt for balancen mellem at benytte og beskytte naturens 

ressourcer. 

 Fisk, Vand & Natur: 

- Vi arbejder for et rent vandmiljø med vilde fisk i en mangfoldig natur. 

 Troværdighed & Saglighed:  

- Vi er seriøse og professionelle. 

 

Strategien kan læses her: https://www.sportsfiskeren.dk/om-os/strategi 

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal have den indledende drøftelse af arbejdet med den nye strategi. 

 

Beslutning: 

 

Forbundsbestyrelsen besluttede at lave en grundig evaluering af den nuværende strategi på 

sit næste møde den 23. juni 2018. 

 

I den nye strategi skal vi være opmærksomme på, at der ikke skal sættes detaljerede mål 

langt ud i fremtiden. Der skal i stedet sættes nogle pejlemærke, og de præcise målsætninger 

skal kun gælde for et til to år. 

 

Målet er, at der tages en første drøftelse af den nye strategi på landsdelsmøderne i novem-

ber 2018 

 

11. Gensidig orientering. 

- Bestyrelsesmøde i Fishing Zealand. 

Lars Rasmussen havde deltaget bestyrelsesmøde. Frederikssunds Kommune 

har meldt sig ind. Der arbejdes fortsat på at finde en projektkoordinator. 

- Foretræde for miljø- og fødevareudvalget vedrørende råstofindvinding i Øre-

sund. 

Verner W. Hansen og Kaare Manniche Ebert havde haft et godt foretræde. 

- Møde med Velux fonden om kampagnen ”Begejstring for havet”. En kam-

pagne, som vi bliver medafsender på. 

- Ansvar ved restaureringsprojekt i Assens Kommune. 

Vi er i dialog med Assens Kommune om ansvarsfordelingen når frivillige ud-

fører restaureringsarbejde. 

- Ansøgning om Driftstilskud fra Friluftsrådet. Sekretariatet arbejder med at 

lave ansøgning om driftstilskud efter de nye retningslinjer. 

- Møde med minister for Ligestilling og Fiskeri. Fredag den 4. maj 2018 aflæg-

ger minister Karen Ellemann besøg i Sportsfiskeriets Hus. 

https://www.sportsfiskeren.dk/om-os/strategi


[Skriv her] 

 

8 

 

- I forbindelse med arbejdet med ny vandløbslov har Lars Hvidtfeldt, næstfor-

mand i Landbrug & Fødevarer, og Verner W. Hansen lavet en fælles kronik, 

som er blevet bragt af Jysk-Fynske medier og på Altinget. 

- I øjeblikket arbejder vi på at lave et læserbrev til de lokale medier om spær-

ringen ved Vestbirk Vandkraftværk. 

- Arbejdet med nye Persondataforordning. Sekretariatet er i gang med at gøre 

os klar til denne nye forordning. 

- Deltagelse I et stort lystfisker-arrangement på Sønderborg Havn, som afhol-

des i weekenden 8. – 10. juni 2018. Per Skou Hansen har mulighed for at del-

tage en af dagene. 

 

12. Næste FB-møde. 

 

Lørdag den 23. juni kl. 09.30 – 15.00 

 

13. Evt. 

 

 

Lars Rasmussen, april 2018. 


