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Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Mødetid: lørdag den 23. juni 2018 kl. 09.30 – 15.00 
 
Mødested: Sportsfiskeriets Hus 
 
Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Steen Lindkvist Nielsen, 
Per Skou Hansen (til kl. 13.00), Søren Pedersen, Simon Rømer (deltog via skype i behandlingen af 
punkt 1 til og med 4) og Lars Rasmussen. 
 
Afbud: Arnt Christensen og Morten Jacobsen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 

 

Der er udarbejdet en skriftlig orientering om de vigtigste begivenheder siden vores sidste 

møde. Orienteringen kan læses her: https://bit.ly/2KJfFTT  

   

Notat omhandler følgende: 

- Orientering om nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent 

- Udviklingen i medlemstallet 

- Orientering om de initiativer, som er iværksat med henblik på at reducere forbun-

dets omkostninger 

- Arbejdet med EU persondataforordning 

- Møde med den nye minister for ligestilling og fiskeri 

Forbundsbestyrelsen kan stille spørgsmål til og kommentere den skriftlige redegørelse. 
 
Beslutning: 
 
Der var ingen spørgsmål til den skriftlige orientering  
 
Herudover blev der orienteret om følgende emner: 
 
Steen Lindkvist orienterede om møde med sektionerne onsdag den 20. juni 2018.  
 
Det var et godt møde, som viste vigtigheden af at mødes med de forskellige grupper/ud-
valg, som vi har arbejdende for DSF. 
 
Mødet viste også, at sektionerne er meget forskellige. 
 
Havfiskerne er udfordret af, at mange lystfiskere er gået fra at fiske fra kutter til at fiske fra 
deres egen jolle. Dette er bl.a. skyld i, at der er få kuttere tilbage, hvorfra der kan drives 
havfiskeri. Der afholdes kun DM i Øresund (grundet dårligt fiskeri i Lillebælt). Der deltager 

https://bit.ly/2KJfFTT
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ca. 75 deltager – en halvering i deltagerantal inden for de seneste år. En af årsagerne til 
denne tilbagegang er bl.a., at mange firma-lystfiskerforeninger er blevet nedlagt.  
Sektionens økonomi er begrænset til kr. 3 – 4.000 årligt til medaljer. Det koster kr. 450,00 
at deltage i DM i havfiskeri. 

 
Suftcasterne. Dansk Surfcasterklub under DSF har 37 medlemmer, heraf er ca. 25 stabile 
deltagere. Sektionen afholder to grandprixer og et DM hvert år. Herudover afvikles der en 
landskamp mod Tyskland; heri deltager to hold med hver fem deltagere. Tidligere han man 
deltaget i Lystfiskeriets Dag, hvilket man ikke gør mere. 
 
Det er svært at rekruttere folk til udvalget. Arne Ø. Jørgensen og Christian Ø. Pedersen ta-
ger endnu en tørn. 
 
DM i fluebinding og fluekast. FFFD overtager det økonomiske ansvar for DM i Fluebinding 
og DM i Fluekast. Der etableres et partnerskab mellem DSF og FFFD om disse to arrange-
menter. DSF’s rolle i partnerskaber bliver at markedsføre arrangementerne samt Danish Fly 
Festival i Kolding, herudover vil DSF sekretariatet varetage nogle administrative opgaver. 
 
DM i Fluebinding får et ny koncept, som tager udgangspunkt Aalestrup Open. Der bliver 
lavet fire lignende arrangementer i Silkeborg, Sønderjylland, Odense og på Sjælland. Vin-
derne af udvalgte klasser deltager i finalen, som afholdes hvert andet år i forbindelse med 
Danish Fly Festival i Kolding. I de seneste år er det gået godt med at skaffe sponsorer til DM 
i fluebinding. 
 
DM i Fluekast afholdes hvert år om sommeren med ca. 10 – 20 deltagere, hvilket man bli-
ver ved med. 
 
Medefiskerne. Der er ca. 200 medefiskere i Danmark, ca. 50 er aktive. Ishøj og Jels er de 
største foreninger.  
 
Medefiskerne er et engageret folkefærd, hvilket resulterer i mange diskussioner. Der afhol-
der DM hvert år, for at deltage skal man være medlem af DSF. Der er flest deltagere, når 
det afholdes på Sjælland. Der er ikke afholdt junior DM siden 2013. Medesektionen har et 
stabilt flow i deres aktiviteter i forhold til de ressourcer, der er til rådighed (Morten og Cas-
per).  
 
Medesektionen er medlem af FIPS, som afholder verdensmesterskaber. Ved disse konkur-
rence betaler DSF deltagergebyr. I deltagerprisen er der indregnet udgifter til kaptajnen. 
 
Medefiskeri er en god begynderaktivitet, hvilket vi skal være opmærksomme på. 
 
FU drøfter på sit næste møde sektionernes rolle i fremtiden og melder tilbage til delta-
gerne. 
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Per Skou Hansen orienterede om Fiskeevent på Sønderborg Havn 
 
Det var en god oplevelse at være tilstede, selv om vejret drillede en smule. De DSF- med-
lemmer, som Per havde talt med, havde følgende synspunkter: 

• Ledelsen skal være mere synlig og skarp i natur- og miljøpolitiske sager.  

• Problematiseret, at der blev givet velkomstgaver til nye individuelle medlem-

mer. 

• De efterspurgte, at der blev arbejde mere med UV-jagt. Verner orienterede 

om, at Kaare havde medvirket i en podcast om UV-jagt på undervandsitet: 

https://undervandsitetet.dk/stangfiskere-vs-uvjaegere-trusler-mod-uvjagt-

uvpodcast-32/ 

•  

3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 6. april 2018. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

4. Regnskab til dato 

 

Baggrund: 

 

Kontingentindtægter: 

På nuværende tidspunkt er der udsendt kontingentopkrævninger for kr. 5.647.000 svarende 

til 15.351 medlemmer (15.559 i dag). Vi har budgetteret med kr. 6.030.00 i kontingentind-

tægter. Vi mangler ca. kr. 300.000 i kontingentindtægter på nuværende tidspunkt. 

 

Udgifterne følger budgettet. 

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal orienteres om forbundets økonomiske situation. 

 

Beslutning: 

 

Forbundsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://undervandsitetet.dk/stangfiskere-vs-uvjaegere-trusler-mod-uvjagt-uvpodcast-32/
https://undervandsitetet.dk/stangfiskere-vs-uvjaegere-trusler-mod-uvjagt-uvpodcast-32/
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5. 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.  

 

Dette udtrykker vi således i vores kerneopgave: Danmarks Sportsfiskerforbunds kerneopgave 

er at arbejde for et godt lystfiskeri til gavn medlemsforeninger, deres medlemmer og lystfi-

skere gennem en bedre natur-, miljø-, fiskeriforvaltning.  

Vores vision: 

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

 

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. 

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte i hvilken retning Danmarks Sportsfiskerforbund skal bevæge 

sig i perioden 2020 – 2025 og dermed skabe grundlag for udarbejdelse af ny strategi for 

denne periode. 

 

Herunder: 

 

• Opfølgning på strategi 2015 – 2020. Strategiens baggrund og opfølgning på resulta-

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

v/ VWH 

 

 

 

 

 

 

https://www.sportsfiskeren.dk/om-os/strategi
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• Analyse af forbundets aktuelle situation  

Interne forhold:    

Vores Styrker:   Vores Svagheder:  

Eksterne forhold:    

Vores Muligheder:   Vores Trusler:  

  

 

Analysen udarbejdes på en flip over, som er tilgængelig under hele mødet. 

 

• Hvordan ser DSF ud om to år, og hvordan skal vi udvikle os herfra? Såfremt somme-

ren fortsætter med godt vejr, tager vi denne del som en ”walk and talk” i mindre 

grupper. 

 

• Drøftelse af Mission (Kerneopgave), vision og værdier – matcher de DSF’s virkelighed 

i dag? 

• Hvilke emner skal strategien indeholde, hvordan og hvem arbejder vi videre med de 

enkelte områder.:  

 

Den nuværende strategi indeholder disse områder: 

- Natur og Miljø 

- Fiskeriforvaltning 

- Lyst- og sportsfiskeriet 

- Kommunikation (arbejdet er i gang) 

- Organisation og økonomi 

 

• Det videre forløb. Det er målet at præsentere en skitse af den nye strategi på lands-

delsmøderne i november 2018 

 

Beslutning: 

 

Indledningsvis besluttede forbundsbestyrelsen at udsætte ”situationsanalyse og ideer om 

Forbundets virke i fremtid” til næste møde. På næste møde drøfter forbundsbestyrelsen også 

mission, vision og værdier. Udgangspunktet i denne drøftelse er, at de nuværende formule-

ringer er ganske dækkende, der kan være brug for nogle sproglige præciseringer. 

 

Verner W. Hansen gennemgik målsætning fra strategi 2015 – 2020. På baggrund af Forbunds-

bestyrelsen drøftelse udarbejder Lars Rasmussen et notat, som kan læses her: 

https://bit.ly/2ITZrCq 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2ITZrCq
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Milepæle i arbejdet med udvikling af strategi 2020 - 2025: 

 

September 2018: 

Forbundsbestyrelsen udarbejder situationsanalyse og drøfter, hvad der skal kende-

tegne forbundets virke i den kommende strategiperiode.  

Forbundsbestyrelsen beslutter, hvilke områder strategien skal omfatte og nedsætter 

skrivegrupper. 

 

Sekretariatet udarbejder situationsanalyse og drøfter, hvad der skal kendetegne for-

bundets virke i den kommende strategiperiode. 

 

November 2018: 

Landsdelsmødet drøfter de udarbejdede situationsanalyser og notat om, hvad der skal 

kendetegne forbundets virke i den kommende strategiperiode. 

 

November 2018 – maj 2019 

Skrivegrupperne skriver på strategien. 

 

Juni 2019: 

Forbundsbestyrelsen drøfter udkast til strategi 2020 - 2025 

 

November 2019 

Fremlæggelse af første skitse til en strategi 2020 – 2025 på landsdelsmøderne. 

 

Marts 2020: 

Den færdige strategi præsenteres på kongressen i marts 2020 

 

6. Landsdelsmøderne 2018  

 

Baggrund 

 

Forbundsbestyrelsen afholder med minimum 4 ugers varsel landsdelsmøder efter behov, dog 

minimum én gang om året. Forslag fra foreningerne skal være forbundet i hænde senest 14 

dage før afholdelse af landsdelsmødet. Landsdelsmøderne holdes i år på følgende tidspunk-

ter: 

• Mandag den 19. november 2018: Vingsted Hotel og Konferencecenter 

• Onsdag den 21. november 2018: Scandic Aalborg 

• Mandag den 26. november 2018: Comwell Roskilde 

• Onsdag den 28. november 2018: Scandic Odense 
 

Beslutningstema: 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte formål og indhold udover strategi 2020 – 2025 og kommuni-

kationsstrategi. 

 

 Emner udover gennemgang og drøftelse af ny strategi for forbundet 
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Beslutning: 

 

Udover foreningernes forslag til dagsorden ønsker forbundsbestyrelsen, at drøfte  

• Strategi 2020 – 2025 

• ny kommunikations- og markedsføringsstrategi  

• Folketingsvalg, hvad kunne være vore budskaber i valgkampen. 

 

Vi skal huske at invitere de delegerede for de individuelle medlemmer til landsdelsmøderne. 

 

7. Evaluering af direktøren 

 

Baggrund 

Forbundsbestyrelsen evaluerer direktørens arbejde én gang om året. Formålet med denne 

evaluering er at give forbundsbestyrelsesmedlemmerne mulighed for at drøfte deres ople-

velse af samarbejdet med direktøren og direktørens virke. Dette for at tilvejebringe et opti-

malt samarbejdsklima mellem direktør og bestyrelse. 

 

Beslutning 

 

Forbundsbestyrelsen evaluerede direktørens arbejde. Efterfølgende havde forbundsbestyrel-

sen og direktøren en god drøftelse af opgaver og udfordringer i direktørens arbejde. 

 

8. Gensidig orientering. 

Orienteringspunkterne blev taget under punkt 2 ”Opfølgning på seneste møde”. 
 

9. Næste FB-møde. 

 

Lørdag den 25. august kl. 09.30 – 15.00.  

 

Dette falder sammen med generalforsamling i EAA og maritimt folkemøde i Korsør. Vi skal 

derfor have fastsat en ny mødedato. 

 

Beslutning: 

Mødet den 25. august 2018 blev flyttet til lørdag den 22. september kl. 09.30 – 15.00 

 

10. Evt. 

 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 
Lars Rasmussen, juli 2018. 


