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Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Mødetid: lørdag den 2. marts 2019 kl. 09.00 – 11.00. 
 
Mødested: KFUM-hallerne i Kolding, Peter Tofts Vej 21, 6000 Kolding. 
 
Deltagere: Verner W. Hansen, Jesper Thykjær Andersen, Steen Lindkvist Nielsen, Jan Karnøe, Per 
Skou Hansen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Rasmussen. 
 
 
Afbud: Hans E. Nielsen og Morten Jacobsen 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på sidste møde. 

 

I den skriftlige orientering ”Siden sidst” er der orienteret om følgende: 

- Arbejdet med at lave en kampagne målrettet kystfiskere 

- Ny organisering af instruktørsammenslutningen 

- Fiskekort.dk og center for kyst- og lystfiskeri 

- Sager med Hjarnø og Musholm A/S havbrug 

- Vandløbsloven 

- Ny dansk havstrategi 

- Vores holdning til landbaserede fiskeopdrætsanlæg 

- Folketingsvalget 2019 

- Støtte til film i anledningen af Havørred Fyns 30-års jubilæum 

- Havørreden tilbage til Gudenåen 

- Undersøgelse af det frivillige arbejde 

”Siden sidst” kan læses her 
  
 Beslutning: 
 

Herudover blev der orienteret om følgende punkter: 
 
Forbud mod UV-jagt om natten: Som led i en harmonisering, der har til formål at 
ensrette mulighederne for brugen af fiskeredskaber i hele EU, bliver der i 2019 ind-
ført et forbud mod at dyrke undervandsjagt med harpun og spyd fra solnedgang til 
solopgang. Det er allerede forbudt i alle EU-lande bortset fra Finland og Danmark. 
Forbuddet træder i kraft 1. juni 2019. Læse vores nyhed her 
 
Vi har fået medhold i vores klage over, at Viborg Kommune havde givet Tangeværket 
en ubegrænset vandindvindingstilladelse. Læs vores Nyhed her 

 
 
 

file:///C:/Users/lr/OneDrive%20-%20Danmarks%20Sportsfiskerforbund/Delingsdrev%20-%20ekstern/Post%20DSF%20foreninger/Siden%20sidst%202019/Siden%20sidst%20marts%202019.docx
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/03/uv-jagt-om-natten-forbydes-i-hele-eu
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/03/ny-afgoerelse-er-en-tikkende-bombe-under-tangevaerket
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3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 05. januar 2019 

 

Beslutning: 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

4. Regnskab til dato 

Baggrund 
 

I øjeblikket opkræver vi kontingent for de medlemsforeninger, der er tilmeldt vores med-

lemsservice – ca. 100. stk. Det forløber efter planen, men det tager selvfølgelig nogle res-

sourcer. Medio april har vi et billede af årets kontingentindtægt. 

 

Beslutningstema: 

 

Der vil blive givet en kort status på arbejdet med kontingentopkrævninger. 

 

Herudover skal bestyrelsen drøfte profilbeklædning til bestyrelsen. Når I som bestyrelses-

medlemmer er ude og repræsentere DSF kan det give god mening, at man kan se, hvor I 

kommer fra. 

Da vores økonomi er presset, foreslår direktøren, at vi konverterer de midler, som bliver 

brugt til ”kontorhold” - kr. 2.000 pr. bestyrelsesmedlem, alt i alt kr. 18.000 - til profilbeklæd-

ning. 

 

Beslutning: 

Forbundsbestyrelsen besluttede at konverterer de penge, vi i dag bruger til ”kontorhold”, til 

forbundsbestyrelsesmedlemmerne til profiltøj. LR sætter gang i bestilling af tøj. 

 

 

Kontingentopkrævning 2019. 

LR orienterede om forløbet med kontingentopkrævninger, som stort set er forløbet godt. Der 

har været nogle problemer med adresser, som indeholder Æ, Ø og Å. Det var der også sidste 

år, vi arbejder hårdt på at udbedre fejlen. 

 

Alle, som ikke har indbetalt deres kontingent, modtager en rykker i uge 12. I denne rykker 

beskriver vi problemet. 

 

Vi kan også konstatere, at flere kasserere har problemer med at bruge systemet og kommer 

til at lave fejl. Det er, hvad der kan ske. Problemer er dog, at den enkelte lystfisker opfatter 

det som om, det er DSF, der har lavet fejlen, hvilket går ud over vores omdømme. Vi skal til 

næste år have lavet et grundigt oplysningsarbejde til kassererne. 
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5. Årsresultatet for 2018 

 

Baggrund: 

Årsrapporten udviser et underskud på kr. 693.834,60. Vi havde forventet et underskud i 
omegnen af kr. 500.000. Den væsentligste årsag til dette underskud er manglende indtæg-
ter på kontingent og Fiskekort.dk. 
 
De manglende kontingentindtægter andrager kr.324.160 i forhold til driftsbudgettet. Det 
er dog værd at bemærke at, indtægten er kr. 70.000 større end sidste år. 
 
Fiskekort.dk belaster årsresultatet med kr. 432.338. Årsagen er, at færre foreninger benyt-
ter Fiskekort.dk, end der er budgetteret med. 
 
I dag er der 63 foreninger, som sælger medlemskaber fra Fiskekort.dk. Vi havde budgette-
ret med 80. Dette påvirker dog ikke resultatet, da det er gratis at sælge medlemskaber for 
DSF-foreninger på Fiskekort.dk. 
 
Budgettet tager udgangspunkt i to kategorier, som foreningerne kan vælge imellem: 

Kategori 1: Der kan sælges op til fem produkter til kr. 200 pr. måned. 
Kategori 2: Frit salg af produkter til kr. 400 pr. måned.  

Det viste sig dog, at mange foreninger ikke solgte så mange produkter. Derfor blev der la-
vet en ny kategori ”op til to produkter” til kr. 50 pr. måned. 
 
Alle foreninger, som sælger produkter på Fiskekort.dk, har adgang til en gratis hjemme-
sideskabelon. De foreninger som ønsker en hjemmesideskabelon, men ikke sælger produk-
ter på Fiskekort.dk, betaler kr. 50,00 pr. måned eksklusiv moms. 
 
Dags dato er der er der 35 medlemsforeninger, som sælger produkter på Fiskekort.dk, de 
er fordelt således: 
 
Optil to produkter:  15 foreninger.  Budget:  0 foreninger. 
Optil fem produkter:  15 foreninger.  Budget:  30 forenin-
ger. 
Frit salg:   5 foreninger.   Budget:  10 forenin-
ger. 
 
Herudover var der i budgettet regnet med 50 ”ikke medlemsforeninger/andre aktører”. 
Her er der to foreninger, som har taget imod tilbuddet. 
 
Der er ikke ført en aktiv markedsføringskampagne imod ”ikke medlemsforeninger/andre 
aktører”. Årsagen er, at vi i maj måned 2018 blev kontaktet af Fiskeripolitiskkontor med 
henblik på, at Fiskekort.dk kunne danne grundlag for ”en digital platform for lystfiskeri og 
lystfiskerturisme i Danmark”. Dette vil kræve en anden organisering af Fiskekort.dk og 
sandsynligvis en ny forretningsmodel, hvilket betød, at vi udsatte markedsføringen målret-
tet ”ikke medlemsforeninger/andre aktører.” 
 
Udkast til årsrapporten ligger i mappen 
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Beslutningstema 

 

Årsresultatet vil blive gennemgået. Forbundsbestyrelsen skal herefter drøfte og godkende 

”Forbundsbestyrelsens bemærkninger til årsresultatet” samt underskrive årsrapporten. 

 

Beslutning: 

Forbundsbestyrelsen drøftede årsresultatet og underskrev årsresultatet. 

 

6. Gensidig orientering. 

 

Ingen havde noget til dette punkt 

 

7. Næste FB-møde. 

 

Fredag den 3. maj til lørdag den 4. maj på Vejle Centerhotel 

 

 

8. Evt. 

 

Lars Rasmussen, 27. marts 2019. 


