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Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Mødetid: lørdag den 4. maj kl. 09.00 - 15.00 
 
Mødested: Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 
 
Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, Jan 
Karnøe, Per Skou Hansen, Søren Pedersen, Simon Rømer, Steen Lindkvist Nielsen og Lars Rasmus-
sen. 
 
Afbud: 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Opfølgning på seneste møde. 

 

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

- Fiskeskoler for Flygtninge. 

- Sjællandsbekendtgørelserne. 

- Interessentmøde vedr. Center Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens kommune den 

30. april 2019. 

- Juniorlederkurset 2019. 

- Forurening af Liver Å. 

- Generalforsamling i Friluftsrådet den 30. april 2019. 

- Vores natur – et partnerskab mellem Friluftsrådet og DR. 

- Møde med Natur- og Miljøteams. 

- Deltagelse i Naturmødet 2019. 

”Siden sidst” kan læses her 
 

Der var ingen kommentar til siden sidst. 
 

3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 02. marts 2019. 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

4. Regnskab til dato. 

Baggrund 
 

Kontingentindbetalinger: 

Vi har sendt den første påmindelse ud samt orienteret alle medlemmer af foreninger ved de 

vestvendte åer om, at de skal være klar til laksepremieren (grundet, at vi holder lukket i på-

sken).  

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/ESMY-fSa-e1Dt4WA1P06l8ABBquOSJkAOBRwXd6pjOe5PQ?e=lcgSd1
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Dags dato mangler vi indbetalinger fra ca. 825 personer. Det betyder, at vi mangler ca. kr 

325.000 i kontingentindtægter i forhold til vore driftsbudget. Budgettet for individuelle med-

lemmer holder. 

- I driftsbudgetter er følgende indtægter ikke indkalkuleret: 

Projektledelse af “Havørreden tilbage til Gudenåen”  kr. 102.000. 

Velux Fonden ”Begejstring for havet”   kr. 50.000. 

Fiskeskoler for flygtninge 2019   kr. 150.000. 

I alt:     Kr. 300.000. 

 

- Onsdag den 24. april 2019 sendte vi anden påmindelse til tidligere medlemmer i 

foreningerne, der ikke har betalt kontingent for 2019. I denne påmindelse medde-

ler vi, at såfremt vi ikke har modtaget kontingentindbetaling senest den 1. maj bli-

ver de endegyldigt meldt ud af deres forening. 

- Vi sender et spørgeskema, som skal afdække årsagen til, at personerne har meldt 

sig ud af deres forening. 

- Møde med foreningerne på Sjælland vedr. Sjællandsbekendtgørelserne. Her vil 

der blive givet en kort præsentation af de grønne og blå foreningsmedlemskaber 

ultimo maj. 

- Kampagne: Kommunikationsteamet foreslår, at vi laver tre mindre kampagner i 

2019 målrettet individuelle medlemmer. I disse kampagner vil der blive eksperi-

menteret med forskellige former for annoncering på elektroniske medier.  

Budskabet i kampagnerne vil være: 

- Det kæmper vi for – bliv en del af noget større. 

- Mulighed for adgang til Danmarks bedste fiskemagasin Sportsfiskeren. 

- Velkomstgave. 

- Medlemsfordele. 

Forretningsudvalget har besluttet at afsætte kr. 20.000 til køb af annonce-
plads i eksterne medier fra kontoen FB-bevillinger. 

 

Herudover følger udgifterne budgettet. 
 
Beslutningstema: 
Forbundsbestyrelsen skal drøfte Forbundets økonomiske situation. 

 
Beslutning: 
 
Forbundsbestyrelsen havde en grundig drøftelse af Forbundets økonomiske situation. Til-
bagegang i medlemstallet er primært sket i foreningerne. Skyldes medlemstilbagegangen 
demografien og/eller, at foreningsbegrebet er presset? 
 
Det bliver spændende at se resultatet af den spørgeskemaundersøgelse, som skal afdække 
årsagerne til, at medlemmerne melder sig ud. 
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I de to seneste kongresperioder er der taget følgende initiativer for at øge medlemstilvæk-
sten i vore medlemsforeninger: 

- Forbundskontingentet er ikke steget. 

- Der betales ikke forbundskontingent for juniorer. 

- Der er lavet et billigere ungdomskontingent. 

- Der betales ikke forbundskontingent for medlemmer, der melder sig ind efter den 

1. august, 

- Det er gratis for foreningerne at sælge medlemskaber på Fiskekort.dk. 

Der skal laves et markedsføringsmateriale, som præsenterer fordelene ved de forskellige 
medlemskaber: 

- Det fulde foreningsmedlemskab. 

- Det blå foreningsmedlemskab. 

- Det grønne foreningsmedlemskab. 

- Det individuelle støttemedlemskab. 

- Det individuelle medlemskab. 

Dette materiale kan bruges ved forskellige fiskeevents og ligger i mappen Post DSF-forenin-
ger/Pr materiale (er på vej). 
 
I vores markedsføring af de individuelle medlemskaber skal differentieres mellem det indi-
viduelle støttemedlemskab og det individuelle medlemskab. De enkelte typer medlemska-
ber skal bruges der, hvor de er relevante. 

 
5. Kongressen 2020. 

 

Baggrund: 

 

Kongressen afholdes den 14. - 15. marts 2020 i Vingsted Hotel og Konferencecenter. For-

bundsbestyrelsen og personalet drøfter fredag aften form og indhold af kongressen. 

 

Beslutningstema: 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte form og indhold af kongressen.  

 

Beslutning: 

 

Forbundsbestyrelsen havde en første gennemgang af indhold af Kongressen. Frem til næste 

forbundsbestyrelsesmøde vil der blive arbejdet med følgende emner: 

- Form for Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning. Der kommer et oplæg fra kom-

munikationsteamet. 

- Hvordan skal vi afvikle valg af de delegerede for de individuelle medlemmer. Der 

kommer et oplæg for kommunikationsteamet. 

- Disponeringen af kongressen. Direktøren udarbejder et oplæg. 

- Hvilke forslag vil Forbundsbestyrelsen bede kongressen tage stilling til - herunder 

hvordan vi fremover skal arbejde med de grønne og blå foreningsmedlemskaber. 

- Valg til Forbundsbestyrelsen. 

- DSF’s hædersbevisninger og Miljøpris. 
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6. Fremlæggelse af værdien af det frivillige arbejde. 

 

Baggrund: 

Vi har længe ønsket at lave en undersøgelse af værdien og omfanget af det frivillige arbejde, 

som medlemsforeningerne udfører ved fiskevandene. Ved at sætte tal og værdier på den fri-

villige indsats, får vi mange gode argumenter, som vi kan bruge i vores miljø- og fiskeripoliti-

ske arbejde for at skabe bedre lystfiskeri for alle.  

  

Emil Øksenholt Gisselbæk, praktikant på jordbrugsteknolog-uddannelsen, har lavet en net-

baseret spørgeundersøgelse. Ca. 80 foreninger har besvaret undersøgelsen. 

  

Undersøgelsen er delt op i tre underområder, fordi det ofte er forskellige personer i forenin-

gerne, der er ansvarlige inden for følgende tre områder: 

 

• Arbejde ved fiskevandet. 

• Vandpleje. 

• Fiskepleje.  

  

Undertegnede vil fremlægge resultatet af undersøgelsen. 

 

Beslutning: 

 

Dette punkt blev udsat til næste møde. 

 

7. Gensidig orientering. 

 

- Interessentmøde vedr. Center for Kyst- Lystfiskerturisme i Assens Kommune den 

30. april 2019. På mødet gav projektleder Arne Kvist Rønnest en status på projek-

tet. Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen og undertegnede afholder møde med Arne 

Kvist Rønnest i nær fremtid. 

- Generalforsamling i Friluftsrådet. 

Niels Christian Lewin blev valgt til ny formand for Friluftsrådet. Ved næste års ge-

neralforsamling udtræder Torben Kaas af Friluftsrådets bestyrelse. Torben Kaas er 

indstillet af os. Vi skal derfor overveje en ny kandidat. 

- Status på sagen om Hjarnø Havbrug. Der er løbende udvikling i sagen. DR arbejder 

på en dokumentar om Hjarnø Havbrug med Signe Molde som vært. 

- Møde med formanden for Dansk Aquakultur Niels Dalsgaard. Verner W. Hansen 

har afholdt møde Niels Dalsgaard på tomandshånd. Mødet gav ikke de store resul-

tater udover, at man er enige om, at man er uenige. 
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8. Næste FB-møde. 

 

Lørdag den 24. august 2019 

 

9. Evt. 

 

Ingen havde noget til dette punkt. 

Lars Rasmussen, maj 2019. 


