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Mødenotat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Mødetid: lørdag den 5. januar 2019 kl. 09.00 – 15.00. 
 
Mødested: Sportsfiskeriets Hus. 
 
Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Steen Lindkvist Nielsen, 
Morten Jacobsen, Jan Karnøe, Per Skou Hansen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Rasmussen. 
 
 
Afbud: Ingen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

  

2. Opfølgning på sidste møde. 

 

Der vil blive givet en mundtlig orientering om følgende emner: 

- Nyt Fiskemagasin – kort gennemgang af udkast til layout 

LR gennemgik det første udkast til layout af den nye version af Sportsfiskeren, som 

kommer gaden primo marts 2019. 

 

- Kørselstakster 2019: Jævnfør forbundsbestyrelsens godkendelse af driftsbudgettet 

er kørselstaksten kr. 3,00 pr. km, hvilket også gælder forbundsbestyrelsen. 

 

- Nye lokalredaktører 

I forbindelse med, at Sportsfiskeren går fra 7 til 4 udgaver per år, har redaktionen 

valgt, at det lokale nyhedsstof skal prioriteres på sportsfiskeren.dk fremfor i maga-

sinet. Det betyder, at 9 lokalredaktører bliver til 3 webredaktører fra årsskiftet 

2019. 

Dette er meddelt de gamle lokalredaktører- De nye webredaktører er: 

Chris Gregers Halling– Fyn og Sydjylland. 

Henning Pedersen– Sjælland, Bornholm og Øerne. 

Bjarke Dehli– Vestjylland, Østjylland og Nordjylland. 

 

- Pulje til betaling for instruktørerne medvirkende i åbne foreningsarrangementer 

Forretningsudvalget forslår, at der betales for annoncering og instruktørernes del-

tagelse. Der afholdes møde med instruktørerne den 26. januar 2019, hvor de sid-

ste detaljer aftales. I dette møde deltager Steen og undertegnede.  

 

- Samarbejde med Center for Kyst- og Lystfisketurisme. Der er nu opslået en stilling 

som projektchef. Se opslaget her:   

 
 
 

http://genitor.dk/stilling/100819/
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3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 17. november 2018 

 

Referatet fra dette møde blev godkendt og underskrevet. 

 

4. Regnskab til dato 

Baggrund 
 

I øjeblikket arbejdes der på at gøre årsresultatet færdigt. Revisionen reviderer årsresultatet 

den 24. og 25. januar 2019. Forretningsudvalget gennemgår resultatet sammen med reviso-

ren på FU-møde den 1. februar. 

 

Det forventes forsat et underskud på omkring kr. 500.000. 

 

Beslutningstema: 

Forbundsbestyrelsen orienteres om årsresultatet. 

 

Beslutningen: 

Forbundsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Primo 2019 vil der blive lavet en aftale med TRYG om, hvilke forsikringsfordele vore medlem-

mer kan tilbydes. Bådforsikring kan blive et godt aktiv. 

 

5. Det herrens år 2019 forventninger, temaer og mødeplan mm. 

 

Baggrund: 

I 2019 ser undertegnede følgende temaer: 

- Fortsættelse af arbejdet med de grønne og blå foreningsmedlemskaber samt 

en vurdering om vi skal fortsætte med dem. 

- Kampagne målrettet individuelle medlemmer. 

- Færdiggøre strategi 2020 – 2025. 

- Arbejdet med vandråd i tredje vandplansperiode igangsættes. 

- Møde med de individuelle repræsentanter og valg af delegerede for de indi-

viduelle medlemmer. 

- Planlægning af kongressen, der bør drøfte ”Hvordan får vi flere medlem-

mer”, valg, måske ”foreningsudvikling” og meget mere. 

Beslutningstema: 
Forbundsbestyrelsen skal drøfte opgaverne og udfordringer i 2019 samt tjekke udkast til 
mødeplan for det kommende år. 
 
Udkast til mødeplan for det kommende år ligger i mappen. 
 
Beslutning: 
Forbundsbestyrelsen havde en overordnet drøftelse af opgaverne i 2019. Den nærmere 
forberedelse af kongressen vil ske på bestyrelsesseminariet den 3. – 4. maj 2019. Oriente-
ring om valg vil ske i forbindelse med afviklingen af landsdelsmøderne. 
 
Mødeplanen for 2019 blev gennemgået og godkendt. 
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6. Evaluering af Landsdelsmøderne 

 

Baggrund: 

Vi har afholdt fire landsdelsmøder med 98 deltagere (inkl. personale og FB-medlemmer).  

 

Forretningsudvalget havde følgende kommentarer: 

Det var fire gode og konstruktive, men forskellige møder (forskellige kulturer). Møderne var 

præget af mange konstruktive indlæg. Det er en god idé med en spørgende tilgang.  

Kommunikationen til og med foreningerne er vigtig. Vi skal være opmærksomme på, hvordan 

foreningerne kan kommunikere med os. I første kvartal inviterer vi til tre lokale møder, hvor 

foreningerne kan møde de nye webredaktører og blive præsenteres for forskellige kommuni-

kationsværktøjer. Det skal vurderes, om tre møder ikke giver for stor afstand, hvilket vil redu-

cere fremmødet. 

 

Mødenotat fra landsdelsmøderne ligger i mappen. 

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte deres oplevelse af landsdelsmøderne.  

 

Beslutning: 

Forbundsbestyrelsen er enig i forretningsudvalgets vurdering af møderne.  

 

Det blev især pointeret, at det vigtigt at få deltagerne på banen. En spørgende tilgang til mø-

der er et godt redskab til dette. Flere forbundsbestyrelsesmedlemmer havde fået positive 

tilbagemeldinger. 

 

De fysiske rammer var gode og er vigtig for en god mødeafvikling. 

 

7. Ny strategi for Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 

Baggrund: 

 

Der er nu udarbejdet en situationsanalyse. Analysen er udarbejdet af Forbundsbestyrelsen, 

med udgangspunkt i blandt andet landsdelsmøderne og medarbejdernes MUS. 

 

Situationsanalysen med konklusioner ligger i mappen. 

 

Herudover er følgende besluttet: 

 

Vores mission: 

 

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

skeri i Danmark.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds kerneopgaver er: 
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- At arbejde for et en bedre natur-, miljø- og fiskeriforvaltning.  

- At gøre lystfiskeriet til en spændende og givende fritidsinteresse.  

- At gøre det lettere at være foreningsleder eller at gøre det administrative fore-

ningsarbejde lettere.  

- Til gavn for medlemsforeninger og deres medlemmer 

 

Vores vision: 

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

 

Vores værdier (som pt er 12 år gamle): 

 

• 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 er inddelt i følgende hovedemner: 

 

- Natur og Miljø. Tovholder: Lars Brinch Thygesen. I arbejdsgruppen, Søren 

Pedersen og Verner W. Hansen 

- Fiskeriforvaltning. Tovholder Kaare Manniche Ebert. I arbejdsgruppen Per 

Schou og Jan Karnøe. 

- Foreninger og fællesskaber. Tovholder Lars Rasmussen. I arbejdsgruppen 

Hans E. Nielsen og Steen Lindkvist. 

- Kommunikation (arbejdet er i gang). 

- Organisation og økonomi. Tovholder Lars Rasmusen. I arbejdsgruppen Ver-

ner W. Hansen og Hans E Nielsen. 

 

Beslutningstema: 

 

På dette møde skal forbundsbestyrelsen: 

 

• Gennemarbejdet konklusionen på analysen.  

 

Beslutning: 

Bestyrelsen gennemarbejde konklusionen, som kan læses her 

 

• Vi har mission og kerneopgave. Det kan overvejes at gøre kerneopgave til mis-

sion for ikke at arbejde med for mange begreber? 

Beslutning: 

https://danmarkssportsfisk-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/lr_sportsfiskerforbundet_dk/EWszhXFdvzBOjj_IIkU5yLwBe-MMmf4LTY9Vm6X3yzWghw?e=obJyrs
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Vi har en mission, der udmøntes i tre kerneopgaver. Det skriver vi således: 

 

Vores mission: 

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

og sportsfiskeri i Danmark.  

 

De væsentligste kerneopgaver er: 

o At arbejde for et en bedre natur-, miljø- og fiskeriforvaltning.  

o At gøre lystfiskeriet til en spændende og givende fritidsinteresse.  

o At gøre det nemmere at være foreningsleder  

 

• Gennemgå værdierne. I en Nyhedsmail fra Staberg Relations Management be-

tones det, at en organisations værdier er et vigtigt fundament for en organisa-

tions virke. Der er også beskrevet en metode til at identificere værdierne. Det 

kunne overvejes at tage denne metode i brug i arbejdet med at revurdere vore 

værdier. Denne nyhedsmail ligger også i mappen. 

 

Beslutning: 

De nuværende værdier blev lavet efter et meget grundigt arbejde for 12 år si-

den. Bestyrelsen vurderer, at de nuværende værdier matcher vores arbejde og 

udtryk. Bestyrelsen besluttede dog at slette følgende:  

Fisk, Vand & Natur: 
- Vi arbejder for et rent vandmiljø med vilde fisk i en mangfoldig 

natur. 
Begrundelse er, at vores vision udtrykker det samme. 

 

I værdien: 

Fællesskab & Oplevelser: 
• Vi er et forbund af foreninger, der fisker af lyst og efter gode oplevel-

ser. 

Underteksten ændres til ”Vi fisker af lyst og efter gode oplevelser”. Da vi har 

et øget fokus på at hverve individuelle medlemmer slettes ”Vi er et forbund af 

foreninger”. 

 

De to øvrige værdier fastholdes. 

 

• Benyt & Beskyt: 

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

naturens ressourcer. 

• Troværdighed & Saglighed:  

- Vi er seriøse og professionelle. 

 
 
 

Planen for det videre forløb ser således ud: 
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Januar 2019 – maj 2019 

Skrivegrupperne arbejder på strategien. 

 

Maj 2019: 

Forbundsbestyrelsen drøfter første udkast til strategi 2020 – 2025. 

 

Oktober 2019 

Forbundsbestyrelsen gør strategien klar til fremlæggelse på landsdelsmøderne. 

 

November 2019 

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

 

Marts 2020: 

Den færdige strategi præsenteres på kongressen. 

 

8. Gensidig orientering. 

 

- Nyt i sagen vedr. Hjarnø Havbrug 

Politisagen mod havbruget går sin gang. 

På samråd i Folketinget bebudede miljø- og fødevareministeren en kulegrav-

ning af de danske havbrug. I øjeblikket arbejdes der på at skrive kommisso-

riet for dette arbejde. 

Vi vurderer i øjeblikket sammen med DN, hvordan vi kan skubbe på for at få 

sat gang i udviklingen af landbaserede havbrug. 

 

- Arbejdet med revurdering af vandplanerne. 

Vi har skrevet til miljø- og fødevareministeren og opfordrede ham til at 

trække forslag til ændring af vandområdeplanerne tilbage. Denne henven-

delse har medført, at Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd 

 

- Der er planer om en Kattegatbro. 

Vi følger udviklingen nøje. Vi skal dog være forsigtige med at gå imod alt ny 

infrastruktur. Indsigelser skal være saglige og begrundes fagligt. 

 

- Møde med Dansk Laksefond 

Formand, næstformand og direktør har afholdt et møde med den nye for-

mand for Dansk Laksefond. Der er kommet en ny bestyrelse, og i øjeblikket 

arbejdes på at revitalisere fonden. Der enighed om, at vi har fælles snitfla-

der, hvor det giver god mening at samarbejde. 

 

- Udsætningsforeningen Vestsjælland har indgivet klage (i samarbejde med 

Lars Brinch Thygesen) til Slagelses Kommune, da de har givet tilladelse til at 

udlede urenset overfladevand ud fra nye parcelhuskvarterer. 

 

9. Næste FB-møde. 
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Lørdag den 2. marts kl. 09.00 – 11.00 i Kolding i forbindelse med Fly festivalen. 

 

10. Evt. 

 

Søren Pedersen rejste spørgsmål vedr. Fiskeplejemidlerne. Er det er muligt at konvertere 

penge fra udsætningsfisk til penge til restaurerings projekter? Er det muligt skyde de konver-

terede restaureringsmidler til det kommende år? 

 

Kaare Manniche Ebert undersøgere dette og kontakter Søren Pedersen. 

 

Vi skal have øje for, at det også vil give god mening at bruge Fiskeplejemidler til restaurering i 

de marine områder. 

 

Lars Rasmussen, januar 2019. 


