Beslutningsreferat fra Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres
afholdt den 19. september 2020 i Vingsted Hotel og Konferencecenter.
Kongressen blev åbnet af fungerende formand Hans E. Nielsen.
Dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent.
Jan Ankjær Sørensen blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, samt
at dagsordenen opfylder vedtægternes bestemmelser.
Dagsordens punkt 2 – Prøvelse af kongresmedlemmernes repræsentationsret.
Dirigenten konstaterede, hvilke af de tilmeldte delegerede, som var til stede.
Dagsordenens punkt 3, Forbundsbestyrelsens beretning.
Hans E. Nielsen aflagde forbundsbestyrelsens beretning.

I den efterfølgende drøftelse af Forbundsbestyrelsens beretningen blev følgende emner
berørt:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Bliv Naturligvis’ synlighed.
Der var kritik af Sportsfiskeren.dk. Den bruges kun til selvros, er uinteressant og
dårligt opbygget.
Sportsfiskeren: Der mangler lokalnyt, papirkvaliteten er dårlig, og det dur ikke
med gule overstregninger.
DSF bør lave en udsendelse på YouTube med fiskenyheder.
Sæler. Der var ros til forbundets arbejde med forvaltningsplan for sæler.
Der var ros til indsatsen på miljøfronten, men der skal ikke være gratis rådgivning
til ikke-medlemsforeninger. Ikke-medlemsforeninger kan købe et grønt
medlemskab.
Der skal fortsat være stort fokus på skarv, bæver og opstemninger.
Foreningerne skal blive bedre til at modtage nye medlemmer. Der kunne godt
være tips til dette i Sportsfiskeren.
Signalkrebs. DTU rådgiver om, at det ikke hjælper på bestandens størrelse at
fiske på den.
Der blev spurgt til foreningskonsulenterne. Efterspørgslen har været yderst
begrænset, og de er derfor udfaset bl.a. som en konsekvens af nedlæggelse af
stillingen som udviklingskonsulent.
De individuelle medlemmer bør betale mere i kontingent end foreningsmedlem.
De bidrager ikke til det restaureringsarbejde, som finder sted i foreningerne.
Dette udsagn blev efterfølgende afvist af andre talere.

•

•
•
•
•
•
•

Det giver ikke mening at annoncere efter flere medlemmer på vores egne kanaler.
Lav en målgruppeanalyse og find ud af, hvor man møder de potentielt nye
medlemmer.
Pop-up opfordringerne til at melde sig ind på www.sportsfiskeren.dk irriterer
mange
Nedgang i antal udgivelser af Sportsfiskeren betyder nedgang i medlemstallet i
nogle foreninger.
Emnerne i de foredrag, som tilbydes foreninger, kunne varieres, gerne med noget
om brakvandsfiskeriet.
Det vil være rart, hvis man via Sportsfiskeren.dk kunne komme ind på en intern
side, hvor medlemsforeningerne kunne kommunikere.
Der var en bekymring om, at fiskevand er blevet en handelsvare, hvor
højstbydende får fiskevandet. Det kan presse foreningerne.
Der var også ros til hjemmesiden, som har mange besøgende. Det er ikke kun
medlemmer, der kommer ind på siden.

Forbundsbestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.
Dagsordenens punkt 4. Udvalgsberetninger
Der henvises til de skriftlige beretninger i kongresmaterialet. Der var ingen spørgsmål til
udvalgenes beretninger.
Beretningerne blev enstemmigt godkendt.
Dagsordenens punkt 5. Beretning om og godkendelse af foregående 2 års
regnskaber samt beslutning om at meddele Forbundsbestyrelsen decharge
Lars Rasmussen gennemgik og forklarede regnskaberne.
Han indledte med følgende citat fra referatet fra sidste kongres:
”Under behandlingen af rammebudgettet 2019 og 2020 blev det dog slået fast, at det er
vigtigt løbende at tilpasse forbundets udgifter til indtægterne.”
I denne kongresperiode har forbundsbestyrelsen og ledelsen derfor taget følgende
initiativer:
• Vedtaget en ny kommunikationsstrategi, som indebærer, at Sportsfiskeren nu
udkommer fire gange imod tidligere syv gange.
• Der er nedlagt en stilling i sekretariatet.
• Medlemsforeninger er tilbudt gratis fiskeforedrag til åbne foreningsarrangementer.
• Der er afholdt en række møder med ikke-medlemsforeninger vedr. de grønne og
blå medlemskaber samt andre sager, som vedrører foreningernes virke.
• For at skabe gennemsigtighed er lønudgifter fra 2019 bogført på den aktivitet, de
er brugt.

Resultat: 2018: Underskud på kr. 693.835. 2019: Overskud på kr. 132.594.
Regnskaberne blev godkendt og forbundsbestyrelsen blev meddelt decharge.
Dagsordenens punkt 6 Godkendelse af foregående 2 års regnskaber for ”Fonden
til fiskeriets fremme”, samt beslutning om at meddele Forbundsbestyrelsen
decharge.
Lars Rasmussen gennemgik og forklarede fondens regnskaber for henholdsvis 2018 og
2019. Der har ikke været nogen aktivitet i fonden i de to år.
Regnskaberne blev godkendt og forbundsbestyrelsen blev meddelt decharge.
Dagsordenens punkt 7 Indkomne forslag.
Forslag nr. 1: Forslag om at flytte kongressen til afholdelse i november hvert
andet år v/Forbundsbestyrelsen.
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.
Forslag til ændring:
Der afholdes kongres i november måned hvert 2. år. Kongressens medlemmer indkaldes
skriftligt på forbundsbestyrelsens foranledning med 3 måneders varsel. Indkaldelsen til
foreningerne stiles til foreningsformanden.
Forslaget blev vedtaget.
Forslag nr. 2. Forslag om opgørelse af medlemstal med henblik på at
foreningernes stemmevægtning på kongressen sker 1. oktober
Kongressen §9 Stk. 11:
Nuværende formulering:
Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der
tildeles en stemme pr. påbegyndt 100. Et familiemedlemskab tæller for to medlemmer.
Forslag til ændring:
Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der
tildeles en stemme pr påbegyndt 100. Et familiemedlemskab tæller for to medlemmer.
Foreningers medlemstal opgøres den 1. oktober forud for kongressen. Foreninger, som
melder sig ind efter 1. oktober, disponerer over et stemmetal svarende til deres
medlemstal på tidspunktet for indmelding.
Forslaget blev vedtaget.

Vedtægter for Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle medlemmer:
Kongres § 3
Nuværende formulering:
De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De
delegerede vælges blandt de individuelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i
Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de
pågældende delegerede til kongressen.
På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle
medlemmer i den region, hvor pågældende er valgt, så der tildeles 1 stemme pr.
påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen.
Forslag til ændring:
De individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på kongressen. De
delegerede vælges blandt de individuelle medlemmer med 1 delegeret i hver region i
Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de nærmere bestemmelser for valg af de
pågældende delegerede til kongressen.
På kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af individuelle
medlemmer i den region, hvor pågældende er valgt, så der tildeles 1 stemme pr.
påbegyndt 100 individuelle medlemmer i regionen. Antal individuelle medlemmer i de
enkelte regionerne opgøres pr. 1. oktober forud for kongressen.
Forslaget blev vedtaget
Forslag nr. 3. Forslag om videreførelse af forsøgsordningen med grønne og blå
medlemskaber v/Forbundsbestyrelsen
På kongressen i 2018 fik forbundsbestyrelsen en bemyndigelse til at introducere et grønt
og et blåt medlemskab. I referatet fra kongressen i 2018 står der:
”Forsøgsordningen gælder alene nye medlemsforeninger. Forsøgsordningen skal
evalueres på kongressen i 2020.
Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal. Bemyndigelsen gælder for
indmeldelser frem til den ordinære kongres i 2020. Det betyder, hvis kongressen i 2020
beslutter ikke at fortsætte med ordningen, vil de foreninger, som har et grønt eller et
blåt medlemskab, alene være medlem senest frem til og med den 31/12 2020.
Kongressen var enig i, at ordningen i første omgang ikke indarbejdes i vedtægterne. Hvis
der efter 2020 ønskes en fortsættelse af ordningen, skal der senest på kongressen i 2020
meddeles en ny frist, eller ordningen skal vedtages som egentlig ændringsforslag og
indarbejdes i forbundets vedtægter. Vedtages der ikke en fristforlængelse eller ordningen
ikke indarbejdes i vedtægterne bortfalder forsøgsordningen.”
Forbundsbestyrelsen foreslår, at bemyndigelse til at udbyde disse medlemskaber til nye
foreninger fortætter i den kommende kongresperiode.

Forslaget blev vedtaget.
Ikrafttrædelse
Alle vedtægtsændringer træder i kraft pr.19. september 2020.
Dagsordenens punkt 8. Fastsættelse af kontingent for de kommende 2 år.
Jan Karnøe fremlagde forbundsbestyrelsens forslag til satser for beregningen af
kontingent for 2021 og 2022:
Forbundsbestyrelsen indstiller, at kontingentet stiger med 10 % i 2021 og yderlig 4 %
2022
Begrundelse for kontingentstigninger:
• Der har ikke været kontingentstigninger i 2018, 2019 og 2020.
• Der betales ikke forbundskontingent for juniorer.
• Billigere ungdomskontingent.
• Der betales ikke forbundskontingent for medlemmer, der melder sig ind efter den
1. august.
• Driftstilskuddet fra Friluftsrådet er faldende.
• Der betales negative renter for indestående på vores konti.
• Investering i Fiskekort.dk, hvor det er gratis for foreningerne at sælge
medlemskaber.
• Individuelle medlemmer betaler samme kontingent som foreningsmedlemmer
(senior).
Følgende kontingentsatser blev foreslået:

Foreningsmedlemmer:
Junior
Unge
Senior
Familiemedlemsskab 1 *)
Familiemedlemskab 2 **)
Familiemedlemsskab 3 ***)
Individuelle medlemmer:
Individuelle medlemmer
støttemedlemmer
Individuelle medlemmer

2020

2021

2022

260,00
395,00
495,00
395,00
260,00

290,00
435,00
545,00
435,00
290,00

300,00
450,00
565,00
450,00
300,00

100.00

100,00

100,00

395,00

435,00

450,00

Gunnar H. Pedersen Holstebro og Omegnes Fiskeriforening foreslog følgende
kontingentsatser:

Foreningsmedlemmer:
Junior
Unge
Senior
Familiemedlemsskab 1 *)
Familiemedlemskab 2 **)
Familiemedlemsskab 3 ***)
Individuelle medlemmer:
Individuelle medlemmer
støttemedlemmer
Individuelle medlemmer

2020

2021

2022

260,00
395,00
495,00
395,00
260,00

435,00
435,00
545,00
435,00
435,00

450,00
450,00
565,00
450,00
450,00

100.00

100,00

100,00

395,00

435,00

450,00

Dette forslag blev ikke vedtaget.
Forbundsbestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2021 og 2022 blev herefter
vedtaget.
Dagsordenens punkt 9. Godkendelse af rammebudget for de to kommende år.
Lars Rasmussen fremlagde Forbundsbestyrelsens forslag til rammebudget for 2021 –
2022.
Rammebudgettet blev vedtaget.
Dagsordenens punkt 10. Valg af formand.
Preben Thomsen og Torben Kaas stillede op til valg som formand for Danmarks
Sportsfiskerforbund. Torben Kaas blev valgt med 128 stemmer. Preben Thomasen fik 34
stemmer.
Dagsordenens punkt 11. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer.
Følgende blev foreslået:
Linda Bollerup
Bjarne Andersen
Arne Lauritsen
Jan Karnøe
Følgende blev valgt for de kommende fire år:
Linda Bollerup fik 160 stemmer
Jan Karnøe fik 158 stemmer
Arne Lauritsen fik 80 stemmer
Bjarne Andersen fik 79 stemmer

Dagsordenens punkt 12. Valg af Suppleanter
Følgende blev foreslået:
Morten Nielsen
Bjarne Andersen
Frederik Laks Lorentzen
Jens Moos
Mads Stryhn
Suppleanterne blev valgt i følgende rækkefølge:
Frederik Laks Lorentzen fik 145 stemmer
Mads Stryhn fik 137 stemmer
Morten Nielsen fik 134 stemmer
Bjarne Andersen fik 109 stemmer
Jens Moos fik 94 stemmer
Dagsordenens punkt 13. Valg af revisor
Rådgivning & Revision A/S blev genvalgt.
Dagsordenens punkt 14. Valg af Voldgiftsret.
Følgende blev valg til voldgiftsretten:
Peter Lau Lauritsen
Erik Thorsen
Jesper Thykjær
Følgende blev valgt som suppleanter til voldgiftsretten:
Jan Ankjær Sørensen
Gunnar H. Pedersen
Per Skou Hansen
Dagsordenens punkt 15. Eventuelt
Hans E. Nielsen uddelte Natur- og Miljøprisen til professor Stiig Markager med følgende
begrundelse:
Miljøprisen er en særlig pris, der alene kan tildeles for en bæredygtig indsats på
miljøområdet.
Bæredygtig defineres i denne sammenhæng som genoprettelse eller udvikling af miljøet
til gavn for de danske vandløb, søer, fjorde og havområder og dermed for sportsfiskeriet
i Danmark. Du har på fornemste og stædigt vis argumenteret/påvist, at
kvælstofmængden siden 2010 er steget hvert år. Og fremført at DK faktisk har forpligtet
sig til det stik modsatte. Resultaterne af de elendige forhold ser vi i år, hvor vi har det
største iltsvind i 15 år.

Det er afgørende for den faglige debat, at forskere kan udtale sig frit om deres resultater
og faglige vurderinger. Det er en forudsætning for at alle kan ytre sig og fremkomme
med kritik, hvis man er uenig. Det har du stået på mål for hele vejen.
Guldnålen blev uddelt til Verner W Hansens ”familien” søn og familien.
Arnt Christensen, Jesper Thykjær og Per Skou Hansen modtog guldnålen som tak for
deres arbejde i Forbundsbestyrelsen.
Hans E Nielsen takkede Jan Ankjær Sørensen for sin indsats som dirigent i dag – og de
seneste 30 år.
Vi ses til kongres i 2022
Lars Rasmussen, oktober 2020

