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Referat 
FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

 
Mødetid: onsdag den 12. februar kl. 18.00 – 21.00. Mødet indledes med spisning. 
 
Mødested: Sportsfiskeriets Hus. 
 
Deltagere: Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Morten Jacobsen (Via Skype), Jan Karnøe, 
Per Skou Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Rasmussen. 
 
Afbud:  
 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

2. Godkendelse af mødenotat fra den 1. februar 2020. 

 

Mødenotatet blev godkendt. Referatet fra mødet udsendes i uge 8. 

 

3. Konstituering af forbundsbestyrelsen frem til Kongressen. 

 

Baggrund: 

Verners bortgang kræver, at en række formaliteter skal opfyldes.  

 

I vedtægterne står der: 

 

Forbundsbestyrelsen § 13 

§ 13.  

Stk. 3  Såfremt formanden får forfald, indtræder næstformanden i hans sted. Såfremt næst-

formanden får forfald, konstituerer forbundsbestyrelsen en ny næstformand. Suppleanter, der 

i en valgperiode indtræder i forbundsbestyrelsen, er på valg på førstkommende kongres 

 

I og med at kongressen afholdes snart, drøftes situationen med advokat Jan Ankjær Søren-

sen. 

 

Beslutningstema 

 

Forbundsbestyrelsen skal drøfte situationen. 

 

Beslutning: 

 

Næstformand Hans E. Nielsen indtræder i formandens sted frem til kongressen 14. – 15. 

marts 2020. Grundet den korte tid til kongressens afholdelse indkaldes der ikke suppleant. 

Hans E. Nielsens titel forbliver næstformand. 
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4. Kongressen 2020. 

 

Følgende emner skal drøftes: 

 

- Hvordan mindes vi Verner? 

- Forbundsbestyrelsens mundtlige beretning. 

- Gennemgang at nyt program. 

- Fordeling af opgaverne ved kongressen. 

Beslutning: 

 

Mindehøjtidelighed for Verner for Verner W. Hansen. 
 
Kl. 10.00 – 10.45 Mindehøjtidelighed for Verner W. Hansen. 
 
Det foreløbige program ser således ud: 
Kl. 10.05: Der synges en sang. 
Kl. 10.10: Tale ved en repræsentant fra formændene v/ Gunnar H. Pedersen. 
KL.10.25: Tale ved en repræsentant fra sekretariatet. 
Kl. 10.35: Evt. taler ved Kongresdeltagerne. 
Kl. 10.45: Vi synger en sang og slutter mindehøjtideligheden. 
 
Sekretariatet laver aftale med en musiker og en sanger. LR Inviterer Verners søn og hans 
familie til denne mindehøjtidelighed. I den forbindelse bliver familien spurgt, om de er in-
teresseret i at modtage den guldnål, som var tiltænkt Verner. 
 
Forbundsbestyrelsens beretning. 
 
Hans omdelte en skitse over emner, der skal omtales i den mundtlige beretning. Forbunds-
bestyrelsen gennemgik skitsen og drøftede indholdet. 
 
Hans E.  Nielsen og sekretariatet arbejder videre med Forbundsbestyrelsens beretning. 
 

Fordeling af opgaver til Kongressen: 
 
Forbundsbestyrelsen fordelte opgaverne til Kongressen. 
 
Gennemgang af nyt program 

 

Program blev uddelt og gennemgået. 

 

5. Valgmøder 

 

Baggrund: 

 

Vi afholder valgmøder efter følgende plan: 
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• Onsdag den 19. februar 2020 kl. 19.00 – 21.00: Vingsted Hotel og Konferencecenter, 

Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten (7 tilmeldte). 

 

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

9220 Aalborg Ø (5 tilmeldte). 

 

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

4000 Roskilde (5 tilmeldte). 

 

Beslutning 

 

Hans E. Nielsen byder velkommen til valgmøderne. Forbundsbestyrelsesmedlemmerne til-

melder sig selv til de møder, som de ønsker at deltage i. 

 

Med hensyn til videooptagelse af valgmøderne: 

Forbundsbestyrelsen besluttede kun at optage mødet i Vingsted på video. Det skyldes, at 
det bliver en for stor omkostning at optage alle tre valgmøder og samtidig sikre, at de har 
den nødvendige kvalitet. 

 

6. Gensidig orientering. 

 

Dansk Miljørådgivning A/S har henvendt sig og spurgt, om vi ville være partner i en  

kortlægning af krebs og krebsepest i danske, ferske vande.  Et projekt, som udbydes af miljø-

styrelsen.  

 

Forbundsbestyrelsen pointerede vigtigheden af, at vi som interesseorganisation har arms-

længde til forskningsinstitutioner.  

 

Der er dog tradition for, at vores foreninger bistår ved forskellige undersøgelser i deres fiske-

vande. Det er en rigtig god idé. Vi hjælper gerne Dansk Miljørådgivning A/S med at få kontakt 

til vores medlemsforeninger. 

 

 

7. Næste FB-møde. 

 

Fredag den 13. marts 2020 kl. 16.30 – 18.00 

 

8. Evt. 

 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 

Lars Rasmussen, februar 2020. 


