Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: lørdag den 01. februar 2020 kl. 09.00 til 15.00. Der spises frokost kl. 12.30 i Vingsted Hotel og Konferencecenter.
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.
Torben Kaas deltog i punkterne 4 og 5.
Afbud: Søren Pedersen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 23. november 2019.
Referatet underskrevet og godkendt.
3. Siden sidst.
-

Møde i § 7-udvalget vedr. fiskeplejens handlingsplan 2020 – 2023.
Den nationale strategi for lystfiskeri.
Kontingentopkrævninger.
Siden sidst kan her

4. Kongressen 2020.
Valg til Forbundsbestyrelsen:
Baggrund:
Formandsvalg:
Hans E. Nielsen har efter grundige overvejelser besluttet at trække sit kandidatur til formandsposten.
Gunnar H. Pedersen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening har meddelt forbundsbestyrelsen
via mail, at han bringer Preben Thomsen i forslag som kandidat til formandsposten i Danmarks Sportsfiskerforbund på Kongressen i marts 2020.
Valg af medlemmer til forbundsbestyrelsen
Følgende har meddelt, at de stiller op til Forbundsbestyrelsen:
Bjarne Andersen, Odsherreds Sportsfiskerforening
Linda Bollerup, individuelt medlem
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Arne Lauritzen, sekretær Roskilde og omegns Lystfiskerklub
Valg af suppleanter:
Mads Stryh, Assens og Omegns Sportsfiskerforening samt Vends Sportsfiskerforening har
meddelt, at han stiller op som suppleant.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte situationen om valg til Forbundsbestyrelsen.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen tog Hans E. Nielsens beslutning til efterretning.
Forbundsbestyrelsen besluttede at indstille Torben Kaas til valget som formand for Danmarks
Sportsfiskerforbund, idet Torben Kaas har rigtig mange kompetencer til at kunne varetage
formandshvervet.
Torben Kaas er en inkarneret og meget alsidig lystfisker og medlem af Nive Å's Lystfiskerforening. Han har gennem mange år været meget aktiv i Danmarks Sportsfiskerforbund, blandt
andet som forbundsinstruktør og i udvalgsarbejde vedrørende udvikling af Forbundets naturog miljøpolitik. Torben Kaas har desuden gennem de seneste 14 år været Forbundets repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse, herunder indtil for nylig som næstformand. Han har i kraft
heraf meget stor erfaring med det politiske arbejde samt et meget stort netværk til andre
organisationer, myndigheder og den politiske verden.
De to kandidater til formandsposten vil blive præsenteret på Sportsfiskeren.dk den 6. februar
2020.
For at give formandskandidaterne mulighed for yderligere at præsentere sig, og for at give
foreningerne og de kongresdelegerede mulighed for at møde kandidaterne, vil forbundsbestyrelsen afholde tre valgmøder.
Valgmøderne afholdes efter følgende plan:
• Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00: Vingsted Hotel og Konferencecenter,
Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.
•

Mandag den 24. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00: Scandic Aalborg, Hadsundvej 200,
9220 Aalborg Ø.

•

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej
12, 4000 Roskilde.

Den skriftlige beretning:
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Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning er sendt rundt til medlemmerne af Forbundsbestyrelsen. Medlemmernes bemærkninger er herefter indarbejdet i beretningen.
Indkomne forslag:
Der er frist for at sende forslag ind den 1. februar 2020. Vi har ikke modtaget nogle forslag.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte og godkende de endelige formuleringer i f
Forbundsbestyrelsens forslag.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er følgende:
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.
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. Den næste kongres holdes i november 2022.
Kongressen §9 Stk. 11:
Nuværende formulering:
Hver forening disponerer over et stemmetal på kongressen efter størrelse således, at der tildeles én 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 én 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 indmeldelsestidspunktet.
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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.
Kongres § 3
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.
Anmodning om bemyndigelse til at fortsætte med at udbyde de grønne og det blå medlemskaber af Danmarks Sportsfiskerforbund:
På sidste kongres 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 indstiller, at bemyndigelse til at udbyde disse medlemskaber til nye foreninger fortætter i den kommende kongresperiode.
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Fastsættelse af kontingent for de kommende to år.
Forbundsbestyrelsen indstiller, at kontingentet stiger med 10 % i 2021 og yderlig 4 % 2022.
Begrundelse for kontingentstigninger:
• Forbundskontingentet er ikke steget i de seneste to kongresperioder.
• Der betales ikke forbundskontingent for juniorer.
• Billigere ungdomskontingent.
• Der betales ikke forbundskontingent for medlemmer, der melder sig ind efter den 1. august.
• Der betales negative renter for indestående på vores konti.
• Det er gratis for foreningerne at sælge medlemskaber på Fiskekort.dk.
• Individuelle medlemmer betaler samme kontingent som foreningsmedlemmer (senior).
Kontingentsatserne (afrundet) for 2021 bliver:
•
Juniorer
kr. 0
•
Unge
kr. 290,00
•
Seniorer
kr. 435,00
•
Familie 1
kr. 545,00 (Familie med flere over 18 år)
Familie 2
kr. 435,00 (Familier, hvor den voksne er over 25 år)
Familie 3
kr. 290,00 (Familier, hvor den voksne er under 25 år)
•
Individuelle medlemmer
kr. 435,00
Kontingentsatserne (afrundet) for 2022 bliver:
•
Juniorer
kr. 0
•
Unge
kr. 300,00
•
Seniorer
kr. 450,00
•
Familie 1
kr. 565,00 (Familie med flere over 18 år)
Familie 2
kr. 450,00 (Familier, hvor den voksne er over 25 år)
Familie 3
kr. 300,00 (Familier, hvor den voksne er under 25 år)
•
Individuelle medlemmer
kr. 450,00

Rammebudget for 2021 og 2022:
Forudsætningerne for rammebudgettet for 2021 og 2022 er:
-

Medlemstallet pr. 5. august 2019.
Samt en kontingentstigning på 10 % i 2021.
Fremskrivning af udgifterne med ca. 2,5 %

Disse initiativer resulterer i et overskud på kr. 85.500 i 2021 og kr. 10.000 i 2022.
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5. Nyt fra Friluftsrådet – Torben Kaas deltog i behandlingen af dette punkt.
Torben Kaas, som er DSF’s repræsentant i Friluftsrådets bestyrelse, gav en kort orientering
om arbejdet i Friluftsrådets bestyrelse bl.a. om udarbejdelse af naturpolitik for Friluftsrådet.
Torben Kaas stiller ikke op til valg til bestyrelsen i Friluftsrådet ved generalforsamlingen i april
2020. Forbundsbestyrelsen drøftede flere muligheder, som der arbejdes videre med.
6. Regnskab til dato.
Baggrund
Årsregnskabet for 2019 udviser et overskud på kr. 132.594
I årsopgørelsen holdes resultatet op imod rammebudgettet, der blev vedtaget på kongressen i 2018 og udarbejdet i 2017.
Bemærkninger:
•
•
•
•
•

Kontingentindtægterne er mindre.
Lønudgifterne er mindre.
Udgifterne til Sportsfiskeren er mindre.
Udgifter til uddannelse og Instruktør er mindre.
PR og information er større, hvilket skyldes udgifter til køb af Fiskekort.dk.
Vores supportudgifter (til administrationssystem og Fiskekort.dk) er bogført
her.

Udkast til årsrapport ligger i mappen. Bemærk, at alt tekst er fra 2018 men tallene fra side
12 og frem er 2019-tal.
Beslutningstema:
Årsrapporten gennemgås på mødet og Forbundsbestyrelsen skal godkende og underskrive
den.
Beslutning:
Direktøren gennemgik årsregnskabet med udgangspunkt i forbundsbestyrelsens bemærkninger til årsregnskabet. Årsrapporten kan læses her.
7. Arbejdet med strategi 2020 – 2025.
Baggrund:
Strategien er nu er skrevet færdig i sin endelige form. Strategien vil blive sat op og korrekturlæst i løbet af de næste par uger. Strategien ligger i mappen.
Beslutningstema:
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Forbundsbestyrelsen skal godkende den endelig version af strategien.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen gennemgik strategien, som blev justeret på enkelte punkter.
8. Deltagelse Skjern Å Lystfiskerfestival den 6. og 7. juni 2020
Baggrund:
Festivalen plejer at være godt besøgt af gæster fra både ind- og udland. Og det plejer at være
et par hyggelige dage, både fagligt, socialt og netværksmæssigt.
Det ville glæde os, hvis I har lyst til at være med.
I kan læse mere om festivalen på: http://www.lystfiskerfestival.dk eller følge med i, hvad der
sker på Facebooksiden: www.facebook.com/Lystfiskerfestival/
Som vanligt satser vi på et par dage, hvor grejbranchens store og små navne præsenterer
grejnyheder og grej, der kan få tænderne til at løbe i vand hos enhver lystfisker. - Hvor gæsterne kan opleve kendte fluekastere og dygtige fluebindere. - Hvor oplevelser, events, workshops og foredrag sætter krydderi på en weekend med socialt samvær og hygge.
Festivalgæsterne vil igen have mulighed for fællesspisning og overnatning i festivalcampen i
sommerhus, bed and breakfast eller på det nærliggende Hotel Skarrildhus.
Bag festivalen står Lystfiskerforeningen af 1926 i samarbejde med, Herning-Ikast Lystfiskerforening, Silkeborg Fluebinderlaug og lokale foreninger.
Et eventuelt overskud fra festivalen går ubeskåret til vandpleje og ophjælpning af de vilde
laksefisk i Skjern Å-systemet.
Beslutningstema:
Det koster mange administrative ressourcer at deltage i festivalen. Vi kan bidrage med foredrag om skarv, vores arbejde med projektet ved Skjern Å Forvirringen, som er området ved
Arnborg, hvor Skjern Å og Rind Å løber sammen, samt de foredrag vi pt. tilbyder foreningerne.
Hvis medlemmer af Forbundsbestyrelsen vil kunne bemande en stand – kunne det give god
mening at have en stand???
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen besluttede at tilbyde festivalen ovennævnte foredrag. Herudover vil
enkelte af forbundsbestyrelsesmedlemmerne besøge festivalen én af de to dage.

9. Gensidig orientering.
7

[Skriv her]

-

I den senere tid har Foreningen til bevarelse af Tange sø og Foreningen til nedlæggelse af Tange Sø haft foretræde for Miljø og Fødevareudvalget. Vi havde derfor
besluttede også at anmode om foretræde for at præsentere vores synspunkt om
et langt omløbsstyg. Foretræde fandt sted onsdag den 29. januar. Verner W. Hansen, Lars Brinch Thygesen og Kaare Manniche Ebert repræsenterede os.

-

Vi leder arbejdet i en tungruppe, der består af repræsentanter småbådsklubberne
og Scandinavian Tuna Club. Formålet med arbejdet er at få en tunkvote til Danmark. Gruppen havde haft møde med departementet.

10. Næste FB-møde.
Fredag den 13. marts 2020 kl. 16.30 – 18.00
Vi har i vores kalender afsat den 3. – 4. april 2020 til bestyrelsesseminar. Denne weekend ligger op til påskeferien, og Simons søn skal konfirmeres. Det blev besluttet flytte mødet. Den
endelige dato vil blive valgt umiddelbart efter kongressen.

11. Evt.
Ingen havde noget til dette punkt.
Lars Rasmussen, februar 2020.
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