Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: lørdag den 5. oktober 2019 kl. 09.00 til 15.00.
Mødested: Sportsfiskeriets Hus.
Deltagere: Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, Jan Karnøe, Per Skou Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Simon Rømer og Lars Rasmussen.
Afbud: Verner W: Hansen og Søren Pedersen.
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Opfølgning på seneste møde.
I den skriftlige orientering ”Siden sidst” er der orienteret om følgende:
• Møde med de delegerede for de individuelle medlemmer
• Møder med vores regionale Natur- og Miljøteams
• Temadag om handlingsplan for fiskeplejen 2020 - 2022
• Evaluering af kampagnen ”Nej tak til havbrug”
• Tilbud om særligt forsikringstilbud til vores medlemmer
”Siden sidst” kan ses her.
•

•

•

•

•
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Møde med Assens Kommune vedr. National strategi for lystfiskeri, afholdt tirsdag den 1. oktober 2019. Assens Kommune har udarbejdet oplæg på følgende
initiativer i strategien: ”Branding og Markedsføring”, ”En digital platform” og
”Støtte til det frivillige arbejde”. Alle oplæg er interessante og har et højt fagligt niveau. Der afholdes møde i følgegruppen onsdag den 30. oktober 2019.
WWF i modvind. Netavisen Pio har problematiseret, at WWF’s formand Niels
Smedegaard også er medlem af BP’s bestyrelse. De har bedt om vores syn på
den sag. Vi har svaret, at vi ingen kommentar har.
Danmark under havet: Styregruppen bag projektet har meddelt, at der ikke
kan sættes midler af til projektstyring. Det betyder, at vi trækker os fra projektet, da vi ikke har ressourcer til at indgå i projektet.
Bogholdersituationen. Vi har slået stillingen op som bogholder på 30 timer
ugentlig. Indtil vi har fået stillingen besat, bliver vi assisteret af vores revisor –
Rådgivning og Revision.
FZ fællesforum. Der har været afholdt møde i Fishing Zealands fællesforum.
Idegrundlag m.m. er blevet skrevet om i en tidssvarende version. FZ’s udfordring er at sikre kommunikationen mellem FZ og de enkelte kommuners turistansvarlige.
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3. Godkendelse og underskrivelse af referatet fra den 24. august 2019 og 4. maj 2019.
Referaterne blev godkendt og underskrevet.
4. Regnskab til dato.
Baggrund
Vores kontingentindtægt pr 30. juli 2019 og dermed årsresultatet er på kr. 5.500.000. I dette
er indregnet de kontingenter, der blev indbetalt i 2018, men som gældende for 2019.
Der er ingen større udsving i udgifterne.
Vi forventer fortsat et resultat, som er tæt på at være i balance.
Vores halvårsregnskab vil foreligge til mødet. Der bliver udsendt mail, når det er klart.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte:
- Regnskabsresultatet pr. d.d.
- Halvårsregnskabet og bestyrelsens bemærkninger hertil
Beslutning:
Halvårsregnskabet:
Vores kontingentindtægt pr 30. juni 2019 og dermed årsresultatet er på kr. 5.300.000. Det er
kr. 250.000 mindre end sidste år. Medlemstallet pr. 30. juni 2019 er 15.609 (5 flere end sidste år). Årsagen til, at der alligevel er en mindre kontingentindtægt, er, at der er nedgang i
familie- og seniormedlemskaber, samt at prisen for individuelle medlemmer blev sat kr.
100,00 ned (Kongresbeslutning i 2018).
Der er store afvigelser i kontingentindtægterne i forhold rammebudgettet. Det skyldes, at
rammebudgettet opererede med en optimistisk tilvækst i medlemstal. Dette tog FB højde for
umiddelbar efter kongressen ved nedlæggelse af stillingen som udviklingskonsulent og gennemførelse af en ny kommunikationsstrategi.
Der er afvigelser på posten lønudgifter på følgende konti: Sekretariat, Natur og Miljø, Sportsfiskeren samt PR og information Det skyldes gennemførelsen af ny kommunikationsstrategi,
samt at vi fører vores lønudgifter der, hvor vi bruger medarbejdernes tid.
Regnskab til dato:
Der har ikke været de store afvigelser siden sidst. Vi håber på et nul-resultat, men vi har traditionelt et stort forbrug i efteråret.
Forbundsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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5. Driftsbudget for 2020
Baggrund:
Forudsætninger er:
- Medlemstallet pr. 5. august 2019 – der opereres med status quo i medlemstal
- Lønstigninger på 2 % i 2020
- Fremskrivning af udgifterne med ca. 2,5 %
- Der opkræves gebyr for PBS-betalinger. Der er ikke taget stilling til hvor meget.
Der er blot ikke regnet med en udgift.
- Nedgang i driftstilskuddet fra Friluftsrådet på kr. 233.000
Med disse initiativer forventes det, at vi kan komme i mål med et resultat i balance.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte driftsbudgettet for 2020.
Beslutning:
Det påvirker Forbundsbestyrelsen, at nedgangen i foreningernes medlemstal fortsætter. I det
kommende år skal der undersøges, om og hvordan Forbundet kan bidrage til at bremse
denne tendens.
Med denne bemærkning tog Forbundsbestyrelsen driftsbudgettet for 2020 til efterretning.
Forretningsudvalget arbejder videre med driftsbudgettet.
6. Arbejdet med strategi 2020 - 2025
Baggrund:
Kommunikationsteamet er i gang med at skabe en grundfortælling. Processen for dette er
skrevet ind i strategien.
Vores fokuspunkter er nu gennemskrevet efter diverse bemærkninger på FB-mødet den 24.
august 2019. Forretningsudvalget foreslår at inddele fokuspunkterne: Natur og Miljø og Fiskeripolitik i afsnittene: Marine områder, Ådale og søer. Dette forsøger vi at skrive igennem i
kommende uge.
Kommunikationsteamet har iværksat en proces for udarbejdelse af Grundfortællingen.
”Danmarks Sportsfiskerforbund og omverdenen”. Der er rigtig mange gode afsnit i afsnittet
fra den seneste strategi. Derfor tager vi udgangspunkt i det gamle afsnit med nogle justeringer.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte ”Strategi 2010 - 2025 andet udkastet”.
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Herudover skal Forbundsbestyrelsen svare på følgende spørgsmål:
Hvem er vi?
Hvad er vi sat i verden for?
Hvorfor er vi en uundværlig organisation?
Svarene skal bl.a. danne grundlag for grundfortællingen.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen gennemgik andet udkast til strategi 2020-2025:
- Marine områder defineres som ”Hav og kystvande”.
- Forbundsbestyrelsen er enig i, at det er en god idé at inddele afsnittene
”Natur og Miljø” og ”Fiskeripolitik” i: Hav og kystvande, Ådale samt Søer.
- Afsnittet Danmarks Sportsfiskerforbund og omverdenen indledes med et
afsnit om, hvorfor vi fisker. Jan Karnøe og Morten Jacobsen udarbejder et
udkast til dette afsnit (det er sat ind i strategien).
To forslag til Overvejelse:
- Skal vi arbejde for at ulovligt fiskeri bliver sidestillet med krybskytteri?
-

Skal det være muligt at optage ulovligt satte garn og ruser i fredningszoner. Det
kan medføre nogle juridiske komplikationer samt konflikt med fiskerikontrollørerne

Forbundsbestyrelsen arbejdede med grundfortællingen:
Hvem er vi?
Lystfiskeriets stemme, der hvor det gælder
Vi fokuserer på lystfiskeriets helheder og holistiske løsninger
Vi respekterer landbruget (lodsejere)
Hvad er vi sat i verden for?
Vi giver det politiske niveau indsigt grundet vores faglighed og kendskab til miljø og
natur.
Vi giver ministerier m.m. god rådgivning
Vi observerer hele tiden – vi er naturens (under overfladens) vagthund
Miljøforhold vs. muligheden for at fiske
Hvorfor er vi en uundværlig organisation?
Hvordan var det gået med havbrug, hvis vi ikke havde fulgt op sagen fra Hjarnø
Vores klagefunktion er vigtig
Vi sidder i en førerposition, det kræver en vis form for kommunikation
Hold fast i en skarpere kant
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7. Indhold i landsdelsmøder 2019
Baggrund:
Der afholdes landsdelsmøde på følgende tidspunkter:
•
•
•
•

Mandag den 11. november 2019 kl. 18.00 – 21.30: Vingsted Hotel og Konferencecenter,
Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
Onsdag den 13. november 2019 kl. 18.00 – 21.30: Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220
Aalborg Ø
Mandag den 18. november 2019 kl. 18.00 – 21.30: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12,
4000 Roskilde
Onsdag 20. november 2019 kl. 18.00 – 21.30: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250
Odense

Der skal indkaldes til landsdelsmøderne fire uger før møderne afholdes. Vi indkalder i uge 42.
Forslag til dagsorden:
1. Samtale om hvad der rører sig i foreningerne og Forbundet. Udgangspunktet er kort
status på økonomi, medlemstal og initiativer
2. Gennemgang og drøftelse af strategi 2020 – 2025
3. Forberedelse af kongressen 2020
- Forbundsbestyrelsen forslag til kongressen
- Udkast til rammebudget
- Valg til kongressen
4. Lokale emner
Beslutning:
Dagsordenen blev godkendt
Vi skal være opmærksomme på at præsentere bestyrelsesmedlemmerne til møderne. Vi kan
overveje at lave særlige navneskilte til bestyrelsen.
8. Bæver og skarv
Baggrund
Vi har modtaget brev fra Holstebro og omegns lystfiskeriforening. I indledningen lyder det:
Holstebro og Omegns Fiskeriforening er blevet bekendt med et svar fra Miljøstyrelsen vedr.
kommende forvaltning af bæversituationen.
Vi har desuden stiftet bekendtskab med rapport fra DCE vedr. antallet af ynglende skarv i
Danmark.
Begge dele giver anledning til stor bekymring.
Beslutningstema
Forbundsbestyrelsen skal drøfte henvendelsen fra Holstebro og omegns lystfiskeriforening.
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Beslutning:
Kaare Manniche Ebert har følgende kommentarer til brevet:
•

Bæverforvaltning: Her er vores politik, at dæmninger skal kunne reguleres/fjernes i
vandløb med sårbare bestande af vildfisk og med store rekreative fiskeriinteresser. Der
har ikke været møder i bæverudvalget i mere end 1½-2 år. Alle, der sidder med, er meget
frustrerede. Vi har ikke fået indikationer på, hvordan den nye plan bliver. Vi har i været i
dialog med kommunen omkring bæverne i Storåsystemet, og de har i et vist omfang formået at få fjernet de væsentligste dæmninger med tilladelse fra Naturstyrelsen.

•

Skarv: De to omtalte kolonier – en i Kytterup og den anden ved Svingel Engsø – viser, at
myndighederne ikke tager deres egen forvaltningsplan på ordet. De har flere gange lovet,
at de ville fjerne den i Svingel Engsø. Men der har altid været forhindringer af den ene
eller anden slags. Og den i Kytterup burde jo slet ikke kunne være der, for der er må jo
ikke være kolonier i Nissum Fjord ifølge forvaltningsplanen. Her kan vi med rette kræve,
at myndighederne intensiverer overvågningen eller beder de lokale om hjælp.

To vigtige sager, hvor vi – som der skrives i brevet – bør være bastante i både udtryk og
handling (især ifht. skarv, hvor vi med forvaltningsplanen i hånden kan sige, at myndighederne har fejlet).
Bestyrelsen er enig med Kaare. Det blev besluttet at sætte sagen på strategimødet tirsdag
den 15. oktober 2019 med henblik på at formulere et svar til Holstebro og Omegns Lystfiskerforening.
9. Gensidig orientering.
Der er oprettet en Facebookgruppe under navnet ”Red Lillebælt”. Denne gruppe afholder tre
møder om situationen i Lillebælt. Hans E. Nielsen og Kaare Manniche Ebert deltog i møde i
Sønderborg vedr. iltsvind i Lillebælt. Lars Brinch Thygesen deltager i møde den 30. oktober i
Kolding. Vi er ikke blevet inviteret til møde den 24. oktober i Årøsund ved Haderslev.
Vi overvejer at indkalde alle vores medlemsforeninger omkring Lillebælt til et møde vedr. situationen i Lillebælt.
Den 10. oktober 2019 deltager Hans E. Nielsen og Andreas Findling-Rottem i møde med miljøminister Lea Wermelin. Mødet er indkaldt på baggrund af kampagnen ”Red havet”. WWF
og DN deltager også i mødet.

10. Næste FB-møde.
Lørdag den 23. november 2019 kl. 09.00 – 15.00.
6

[Skriv her]

11. Evt.
Ingen havde noget til dette punkt
Lars Rasmussen, oktober 2019.
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