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Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Mødetid: lørdag den 23. november 2019 kl. 09.00 til 15.00.  
 
Mødested: Sportsfiskeriets Hus. 
 
Deltagere: Verner W. Hansen, Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen, Jan 
Karnøe, Per Skou Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Simon Rømer og Lars Rasmussen. 
 
Afbud: Søren Pedersen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Opfølgning på seneste møde. 

 

Der har været afholdt møde i skarvarbejdsgruppen. På dette møde fremførte vi de synspunk-

ter som blev anført i brev fra Holstebro og omegns lystfiskeriforening. 

 

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

• Vandområdeplaner og vandråd 

• Placeringstilladelser til havbrug 

• Sjællands- og Fynsbekendtgørelserne 

• Møder med Miljøminister Lea Wermelin 

• Marienborgmødet 

• Invitation til at side i det rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling 

• Møde med Karup Å Sammenslutningen 

• Arbejdet med at få lavet en Limfjordsbekendtgørelse 

• Møde i følgegruppen til den nationale lystfiskestrategi 

• Deltagelse i Fishing Zealands konference 

• DM i fluebinding lukker 

• Møde med Laksefonden 

• Naturens år i DR 

   

Siden sidst læses her 

 

3. Godkendelse og underskrivelse af referaterne fra den 24. august og 5. oktober 2019. 

 

Ovennævnte referater blev underskrevet og godkendt. 

 

 

 

 

 

 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EV9WY48iPCVDgh1aBdkMXm0BIqIX3JCwYrSUGuhXilFFew?e=a2n3KH
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EV9WY48iPCVDgh1aBdkMXm0BIqIX3JCwYrSUGuhXilFFew?e=a2n3KH
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4. Regnskab til dato. 

Baggrund 
Halvårsregnskabet er udarbejdet. Det er udsendt til foreningerne og jer med Forbundsnyt i 

oktober 2019. 

 

Vores kontingentindtægter er ikke ændret siden seneste møde. Der har dog været en med-

lemstilvækst siden 1. august 2019 på 560 medlemmer, hvilket er meget normalt. Deres ind-

betalinger påvirker næste års regnskab.  

 

Der er ingen større udsving i udgifterne. 

 

Vi forventer fortsat et resultat, som er tæt på at være i balance.  

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte: 

- Regnskabsresultatet pr. d.d.  

 

Beslutning: 

 

Forbundsbestyrelsen tog ovennævnte orientering til efterretning. Der var drøftelse om, at 

det kunne være en god idé at markedsføre støttemedlemskaberne overfor ikke lystfiskere. 

Dette drøftes med kommunikationsteamet. 

 

 

5. Evaluering af Landsdelsmøderne 

 

Baggrund: 

 

De fire landsdelsmøder er afholdt med følgende antal deltagere: 

- Vingsted 35 deltagere 

- Aalborg 20 deltagere  

- Roskilde 22 deltagere 

- Odense 18 deltagere 

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal drøft deres umiddelbare indtryk af landsdelsmødernes form og ind-

hold. 

 

Beslutning 

 

Forbundsbestyrelsen er meget tilfredse med afviklingen af landsdelsmøderne. På møderne 

kom der flere gode ideer.  Debatkulturen er rigtig god, hvilket gør, at møderne afvikles i en 

god stemning. 
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I møderne deltog 75 foreningsrepræsentanter fra 41 foreninger. 

 

På baggrund af landsdelsmøderne har forbundsbestyrelsen bedt sekretariatet om give et bud 

på, hvordan følgende ideer kan indarbejdes i næste års aktiviteter og driftsbudget: 

• Foreningsudvikling gennem regionale workshops, etablering af en vidensbank. 

På workshopperne skal der være fokus på kommunikation  

• Afholdelse af et seminar for juniorledere i foreningerne 

• Udvikle og gennemføre kampagner, som opfordrer uorganiserede lystfiskere 

til at melde sig ind i en lokal lystfiskerforening 

• Tilbyde foredrag i foreningerne, som fortæller om hvordan Danmarks Sportsfi-

skerforbund arbejder, og hvad medlemmerne får ud af det. 

•  

6. Arbejdet med strategi 2020 - 2025 

 

Baggrund: 

 

Landsdelsmøderne har drøftet udkastet til ”strategi 2025 landsdelsmøderne”. Denne udgave 

kan læses her. 

 

På mødet vil undertegnede præsentere hovedbudskaberne fra landsdelsmøderne. Ligeledes 

vil grundfortællingen blive præsenteret. 

 

Beslutningstema: 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte det videre arbejde med ”Strategi 2025”. 

 

Beslutning: 

 

Når kommentarerne fra landsdelsmøderne er indarbejdet i strategien, er vi ved at have alle 

relevante emner med i strategien.  

 

Forbundsbestyrelsen er dog enige i at strategien er for detaljeret og omfangsrig. Det blev af-

talt, at Christian Flinker og undertegnede går udkast til strategi igennem med henblik på en 

beskæring således, at hovedbudskaberne fremstår tydeligt. Dette vil ske forud for forret-

ningsudvalgsmødet den 13. december 2019.  

 

Forretningsudvalget arbejder herefter videre med strategien med henblik på at forbundsbe-

styrelsen godkender den på sit møde den 1. februar 2020. 

 

7. Kongressen 2020. 

 

Baggrund: 

 

Forbundsbestyrelsen forslag: 

Forbundsbestyrelsens overvejelser om forslag til kongressen er blevet drøftet på landsdels-

møderne.  

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EdA4ImTPglBPlpJy1rR8_GsBNjRVpLNJrMPzNoXKPY_tQg?e=eZIfhp
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EdA4ImTPglBPlpJy1rR8_GsBNjRVpLNJrMPzNoXKPY_tQg?e=eZIfhp
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1. At der betales fuldt forbundskontingent af det første foreningsmedlemskab og halvt for-

bundskontingent af øvrige foreningsmedlemskaber. 

2. At hæve forbundskontingentet for 2021 og 2022 med 8 %.  

3. At flytte tidspunktet for afholdelse af kongressen til primo november. Dette vil give et 

bedre grundlag for udarbejdelse af rammebudgettet. Det betyder, at den næste kongres 

afholdes november 2021. 

4. I §9 stk. 11 står der: Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter 

størrelse, således at der tildeles én stemme pr påbegyndt 100 medlemmer Et familie-

medlemskab tæller for to medlemmer. Forbundsbestyrelsen forslår, at følgende tilføjes: 

Foreningers medlemstal opgøres den 1. oktober.  Det gælder også for de individuelle 

medlemmer og indføres i § 3 i vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle 

medlemmer. 

5. Fortsætte forsøgsordningen med grønne og blå foreningsmedlemskaber 

 

Der er en markant modstand imod at ændre i bestemmelserne for betaling af forbundskon-

tingent ved medlemskab af flere foreninger.  

 

Der enighed om at der skal være en kontingentstigning, som godt kan overstige de 8 %. Det 

skal overvejes om juniorer fortsat skal fritages fra at betale forbundskontingent. 

 

Der er overvejende opbakning til at flytte kongressen til primo november. 

 

Det er en god idé at indføre en bestemmelse om, at det medlemstal, som ligger til grund for 

foreningernes stemmevægtning på kongressen, opgøres 1. oktober. 

 

Fortsættelse af tilbuddet om grønne og blå medlemskaber. Der er ikke en entydig stemning 

for eller imod. 

 

Beslutningstema: 

 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte forslagene og beslutte, hvilke forslag der foreslås samt præ-

cisere indholdet i forslagene. 

 

Beslutning: 

 

Med henblik på vedtægtsændringer fremsætter forbundsbestyrelsen følgende forslag: 

 

Kongressen §9 stk. 6 

 

Nuværende formulering: 

 

Der afholdes kongres i marts måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skriftligt 

på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til foreningerne 

stiles til foreningsformanden. 
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Forslag til ændring: 

Der afholdes kongres primo november hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes skrift-

ligt på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til forenin-

gerne stiles til foreningsformanden.  

Første gang primo november 2021 

 

Stk. 11 

Nuværende formulering: 

Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse, således at der til-

deles én stemme pr påbegyndt 100 medlemmer. Et familiemedlemskab tæller for to med-

lemmer. Forbundsbestyrelsen foreslår at følgende tilføjes. 

 

Forslag til ændring: 

Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse, således at der til-

deles én stemme pr påbegyndt 100 medlemmer. Et familiemedlemskab tæller for to med-

lemmer. Forbundsbestyrelsen forslår, at følgende tilføjes. Foreningers medlemstal opgøres 

den 1. oktober.  Det gælder også for de individuelle medlemmer og indføres i § 3 i vedtægter 

for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer. 

 

Forretningsudvalget drøfter, om der skal være et forslag om fortsættelse af de grønne og blå 

medlemskaber. Eller om forbundsbestyrelsen blot skal brug den bemyndigelse, der er i ved-

tægterne, til at lave indslusningsordninger med nye foreninger. 

 

Kontingent § 6 stk. 5 

Forbundsbestyrelsen kan som led i hvervekampagner lave særlige indslusningsordninger for 

nye medlemsforeninger og lignende dispensere for kontingentbestemmelserne. 

 

Program for kongressen: 

Forbundsbestyrelsen afsluttede dette punkt med at gennemgå programmet for kongressen. 

På denne kongres skal voldgiftsretten vælges. Der skal tages kontakt til de nuværende med-

lemmer for at høre, om de fortsat er til rådighed. 

 

8. Gensidig orientering. 

 

Forbundsbestyrelsen konstaterede, at der god søgning til de gratis foredrag, medlemsfor-

eningerne kan gøre brug af. Det vil være en god idé, at foredragene afsluttes med en slide, 

som præsenterer DSF og anfører gode argumenter for at melde sig ind i en forbundsforening 

eller i Forbundet. 

 

Verner gennemgik baggrunden for, at placeringstilladelser til 38 havbrug var kommet i hø-

ring, og at vi havde afgivet høringssvar. Vores nyhed om sagen kan læses her. 

 

 

9. Næste FB-møde. 

 

Lørdag den 1. februar 2020 kl. 09.00 – 15.00. 

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/11/ansoegninger-om-nye-havbrug-i-kattegat-skal-afvises
https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2019/11/ansoegninger-om-nye-havbrug-i-kattegat-skal-afvises
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Vores repræsentant i Friluftsrådet Torben Kaas inviteres til dette møde. 

 

10. Evt. 

 

Ingen havde noget til dette punkt. 

Lars Rasmussen, december 2019. 


