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Orientering om aktiviteter siden FB-møde den 6. april 2018 

 

Denne orientering skal supplere statusbeskrivelserne dokumentet ”Målsætninger, indsatser og 

ressourceforbrug”, som er bilag til dagsordenen. 

Nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent. 

Som bekendt offentliggjorde jeg min beslutning om nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent, 

hvilket betød, at Martin B. Hedegaard blev fritstillet. Det er aldrig rart at skulle sige farvel til en kollega, 

men alle har håndteret dette professionelt. Martins opgaver er fordelt således: 

- Administration af kurser: Anne Holbæk 

- Fiskekort.dk og hjemmesideskabelon til foreningerne: Søren A Jørgensen og Erik Nielsen 

- Foreningskonsulenterne: LR 

- Lystfiskeriets dag: Anne Holbæk 

- Bliv NaturligVis: Kaare 

Udvikling i medlemstallet: 

Efter vi den første maj slettede alle, som stod i restance – ca. 1000 medlemmer – ser tallet således ud: 

Årstal Junior Familie Unge Senior Direkte Lodsej. I alt Brutto Foreninger   

2018                     

7. juni 639 1.916 363 11.205 1.346 71 15.559 18.238 131   

 

Initiativer, som er iværksat med henblik på at reducere forbundets omkostninger. 

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen vedr. Sportsfiskeren. Udover Verner og Morten deltog hele 

kommunikationsteamet. Der er forståelse for, at vore omkostninger skal reduceres.  

Der arbejdes nu på at lave en ny kommunikationsstrategi. I den forbindelse bliver der lavet en række 

fokusgruppeinterview. 

Fokusgrupperne er: 

1. Ledere i foreningerne 

2. Lyst- og sportsfiskere 

3. Grejbranchen 

Den 20. juni holdes der møde med formændene fra sektionerne. Udgangspunktet for dette møde 
er: Er der et marked for konkurrencefiskeri i Danmark? 
 
I august 2018 holdes der møde med bestyrelsen for Instruktørsammenslutningen. I dette møde deltager 
Steen Lindkvist, Arnt Christensen og undertegnede. 
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Arbejdet med EU persondataforordning. 

Den 25. maj 2018 trådte EU's lov om persondata i kraft. Loven fordrer, at vi skal orientere personer, som vi 

indsamler date på, hvad vi burger deres data til. Vi har fået hjælp af vores IT-advokat og har udarbejdet 

vores persondatapolitik, som indeholder følgende: 

 Fortegnelse over vores personaleadministration 

 Fortegnelse over vores markedsføringsadministration 

Fortegnelse over vores medlemsadministration 

 

Intern politik for behandling af personoplysninger  

Databeskyttelse og politikker for personaleadministration 

IT-sikkerhedspolitik 

Dokumentation for noterede brud på persondatasikkerhed 

Konsekvensanalyse 

 

Privatlivs- og cookiepolitik 

Samtykkeerklæring vedr. modtagelse af Nyhedsbrev 

 

Databehandleraftaler med: 

• Opening 

• Bluegarden 

• Economic 

• Mailchim 

• Cadesign 

Der skal laves en administrationsaftale med alle medlemsforeninger, som skal indeholde en 

databehandleraftale mellem os og medlemsforeningerne. Vi er databehandlere for dem. 

Møder med ministeren for ligestilling og fiskeri. 

Fredag den 4. maj 2018 havde vi besøg af Eva Kjer Hansen, der netop var blevet udnævnt som 

fiskeriminister. Et konstruktivt møde. Udover mødet her hos os besøgte hun også Vandpleje Fyn. Det er 

vores fornemmelse, at hun blevet meget begejstret for det store restaureringsarbejde, som udføres af vore 

foreninger. Mødet gav også lidt støj på de sociale medier, men en interesseorganisation, som ønsker 

indflydelse, skal altid kunne møde med en minister uanset vedkommendes historik. 

 

LR, juni 2018 


