Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: lørdag den 24. august 2019 kl. 09.00 til 15.00.
Mødested: Sportsfiskeriets Hus.
Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, Per
Skou Hansen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Rasmussen.
Afbud: Steen Lindkvist Nielsen og Jan Karnøe.
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
- Havørreden tilbage til Gudenåen
- Begejstring for havet
- Flyer, som fortæller, hvad man får ud af medlemskabet
- Åbent møde vedr. Sjællandsbekendtgørelserne.
- Vores natur – et partnerskab mellem Friluftsrådet og DR.
- Hvorfor melder man sig ud
- Flere medlemmer
- Besøg i større ikke-medlemsforeninger
- Møder med vores natur- og miljøteams
- Ny strategi for nyheder på Sportsfiskeren
- Valg og møde med ministrene
- Møde med Assens Kommune
- Kontingentopkrævninger trin for trin
”Siden sidst” kan læses her.
Drøftelse:
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af notatet.
3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 04. maj 2019.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
4. Regnskab til dato.
Baggrund
Vores kontingentindtægt pr. 30. juli 2019 og dermed årsresultatet er på kr. 5.400.000. Fra 1.
august kører vi kampagnen ”betal for 2020 nu og få resten af 2019 gratis”.
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Resultatet er kr. 160.000 mindre end budgetteret i driftsbudgettet for 2019.
Medlemstallet pr. 31. juli er 15.770. Det er 170 flere end sidste år på samme tid, men 500
mindre end medlemstallet pr. 31. december 2018. Oversigt over medlemsudviklingen kan ses
her
På trods af medlemsfremgang er kontingentindtægten kr. 170.000 mindre end pr. 30. juni
sidste år. Dette forhold skyldes, at fordelingen i medlemskategorierne er anderledes. Der er
f.eks. en medlemsfremgang blandt juniorer på 116 medlemmer
Udgifterne til Fiskekort.dk og EDB bliver større end budgetteret i år Dette skyldes, at flere udviklingsomkostninger er konteret på Fiskekort.dk grundet, at vi kan fradrage moms på denne
konto samt nedlæggelse af vores fysiske server, som kostede kr. 45.000. For hele året vil det
andrage ca. kr. 200.000.
Ekstra indtægter fra fondsarbejde og et større driftstilskud fra Friluftsrådet end forventet andrager i alt ca. kr. 400.000. Disse ekstraordinære indtægter gør, at det er realistisk at tro på
et resultat i nærheden af et nul.
Vores revisor arbejder i øjeblikket på halvårsregnskabet.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal:
• Drøfte medlemsudviklingen de seneste 5 år.
• Drøfte Forbundets økonomiske situation.
• Drøfte om vi kan gøre det lettere at melde sig ind (Mortens mail fra den 10. juli
2019).
Drøftelse:
Forbundsbestyrelsen drøftede medlemsudviklingen de seneste fem år. Det er glædeligt, at
der en medlemsfremgang blandt juniorer og individuelle medlemmer.
Forbundets økonomiske situation er skrøbelig, og det er derfor vigtigt at fokusere på, at
driftsbudgettet holdes. Kan vi holde det, er der et begrundet håb om, at årets resultat vil balancere.
Det blev drøftet, hvordan vi kunne gøre det lettere at melde sig ind. Det kan være i forbindelse med, at forbundsbestyrelsesmedlemmer er ude at holde oplæg m.m.
MobilePay kan være en mulighed. Det kan dog give nogle problemer, da vi har brug for en
række basisoplysninger på medlemmerne. Det blev aftalt, at vi forsøger med indmeldelse via
MobilePay. Når MobilePay benyttes til indmeldelse, skal der oplyses om, at der i kommentarfeltet skal skrives: navn, e-mailadresse samt, at det drejer som et individuelt medlemskab.
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Det vil give sekretariatet mulighed for at kontakte pågældende efterfølgende og få vedkommende registreret korrekt.
5. Kongressen 2020.
Baggrund:
Kongressen afholdes den 14. - 15. marts 2020 i Vingsted Hotel og Konferencecenter.
Dirigent:
Jan Ankjær har givet tilsagn om at være dirigent.
Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning:
Den skriftlige beretning skal være i en mere let form og udtryk end førhen.
Vi laver en slags tidslinje, som skal illustrere, hvad FB/DSF havde opnået i tiden, der er gået.
F.eks. de største sejre i havbrugssagen, spærringer, skarv, sæl, nyt sportsfiskeren osv.
Der bliver lavet en komprimeret udgave af tidslinjen til Indblik som et slags opslag, så den
også kan få relevans for andre end formænd og kasserer i foreningerne.
Disponering af kongressen:
Kongressen holdes over to dage lørdag den 14. og søndag 15 marts 2020:
Delegerede for de individuelle medlemmer:
Plan for valg af delegerede for de individuelle medlemmer til kongressen:
•
•
•
•
•

Møde med de nuværende 29. august 2019.
I løbet af september fortæller vi de individuelle medlemmer om deres mulighed
for demokratisk indflydelse.
Potentielle kandidater melder til primo oktober 2019.
Valg finder sted elektronisk ultimo oktober.
De valgte delegerede inviteres til landsdelsmøderne i november 2019.

Danmarks Sportsfiskerforbunds Miljøpris:
Denne pris uddeles typisk under Kongressen.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte ovennævnte punkter.
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Beslutning/drøftelse:
Forbundsbestyrelsen havde en grundig drøftelse af Kongressens forløb og indhold.
I forbindelse med afholdelse af landsdelsmøderne i november 2019 vil kongressens væsentligste temaer blive fremlagt og drøftet med deltagere i møderne.
6. Strategi 2020 – 2025.
Baggrund:
På baggrund af de kommentarer, der kom på vores sidste møde, har sekretariatet arbejdet
videre med strategien. Målet er at Forbundsbestyrelsen på sit møde den 5. oktober 2019 skal
godkende det udkast, som skal fremlægges på landsdelsmøderne.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal gennemgå ”Andet udkast til strategien” og kommentere den.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen gennemgik strategien, og der begynder langsomt at tegne sig et billede
af en færdig strategi. Afsnittet om fiskeripolitik skal dog skærpes.
Tredje udkast til strategi 2020 – 2025 vil foreligge til mødet den 5. oktober 2019 med henblik
på godkendelse til fremlæggelse på landsdelsmøderne.

7. 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 frivillige indsats får vi mange gode argumenter, som vi kan bruge i vores miljø- og fiskeripolitiske arbejde for at skabe bedre lystfiskeri for alle.
Emil Øksenholt Gisselbæk, praktikant på jordbrugsteknolog-uddannelsen, har lavet en netbaseret spørgeundersøgelse. Ca. 80 foreninger har besvaret undersøgelsen.
Undersøgelsen er delt op i tre underområder, fordi det ofte er forskellige personer i foreningerne, der er ansvarlige inden for følgende tre områder:
•
•
•

Arbejde ved fiskevandet.
Vandpleje.
Fiskepleje.

Undertegnede vil fremlægge resultatet af undersøgelsen.
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Beslutning:
Tiden var fremskredet, og det blev besluttet, at bestyrelsen selv gennemgår undersøgelsen.
Er der spørgsmål kan de rettes til Kaare Manniche Ebert eller undertegnede.
Analysen kan ses her.
8. Gensidig orientering.
-

Den seneste udvikling i vores arbejde med Havbrug:
Sagerne om Hjarnø Havbrug går sin gang.

-

Tangeværket er en vedvarende historie. Der gives en kort status om den
seneste udvikling:
Der har været igangsat et forløb om opkøb af Tangeværket. Målet var at
danne et rekreativt center samt, at der skulle laves et omløb, der kunne
sikre fiskenes vandring. Dette projekt er blevet afblæst og sagen om Tangeværket er igen status quo.

-

FLUX Water i Slagelse Kommune har udledt forurenet spildevand:
Slagelse Kommune har i det rensede spildevand fra Flux Water målt meget
høje koncentrationer af neonikotinoider (Imidaklorpid, Thiamethoxam,
Chlotianidin), som er ekstrem toksisk overfor vandlevende organismer.
Derfor påvirker udledningen fra Flux Water både slamkulturen i Slagelse
Renseanlæg og dyrelivet i vandløbene Jernbjerg å og Tude å, hvor spildevandet fra Slagelse Renseanlæg udledes til.
På den baggrund varslede Slagelse kommune forbud mod udledning
af spildevand fra Flux Water til Slagelse Renseanlæg d. 28. juni
2019.

-

Der har været en sag om opgravning af Fjederholt Å i Herning Kommune:
På et møde mellem Herning Kommune, Naturstyrelsen, DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund er der fundet en rigtig god løsning. Dette blev
taget på initiativ fra Danmarks Sportsfiskerforbund.

-

Korsør Lystfiskerforening:
Jesper Thykjær orienterede om, at Korsør Lystfiskerforenings fiskevand er
meget dårligt. På den baggrund er der inviteret til et medlemsmøde, hvor
man vil drøfte ”Foreningens form og virke fremover”.
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-

Tinglev/Bajstrup Sportsfiskerforening:
Har meldt sig ud grundet ikke fiskebare fiskevande.

-

Fisk & Fri er gået konkurs:
Deres hjemmeside er fortsat aktiv og på denne reklamerer de bl.a. med at
DSF-medlemmer kan købe abonnement med rabat – LR undersøger sagen.

9. Næste FB-møde.
Lørdag den 5. oktober 2019 kl. 09.00 – 15.00
10. Evt.
Ingen havde noget til dette punkt
Lars Rasmussen, september 2019.
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