Mødenotat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: onsdag 15. april 2020, kl. 18.30 – 20.30.
Mødested: Microsoft Teams Meeting.
Deltagere: Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Jan Karnøe, Per Skou Hansen, Steen Lindkvist
Nielsen, Søren Pedersen, Morten Jacobsen, Simon Rømer og Lars Rasmussen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra FB møde den 12. februar 2020
Referatet bliver underskrevet, når fysiske møder igen bliver muligt.
3. Kort orientering.
-

-

-

-

Der forhandles via Friluftsrådet med miljøministeriet om, at der afsættes penge til
at dække de tab, som de grønne foreninger har haft som følge af Coronakrisen,
Der er aftalt virtuelt møde med ministeren fredag den 18. april 2020.
Torben Meldgaard er indstillet til valg til Friluftsrådets bestyrelse. Generalforsamlingen er udsat til den 22. juni 2020. Torben Meldgaard er delegeret for de individuelle medlemmer ved DSF’s kongres, han repræsenterer os i vandrådsarbejdet på
Sjælland og er medstifter af facebookgruppen ”De forhadte vandløb”.
Corona og vandrådsarbejde. Vandrådsarbejdet er ramt af forsamlingsforbuddet. Vi
er i kontakt med andre organisationer samt departementet om, hvordan vi kan
løse denne situation. Sagen bliver drøftet på møde i ”Blåt Fremdriftsforum” den 6.
maj 2020.
Laksepremieretorsdag den 16. april 2020. Der har været flere henvendelser om
hvordan man håndterer de mange lystfiskere og forsamlingsforbuddet. Myndighederne siger, at det er ok at fiske, blot man overholder de anbefalinger, som er givet. Herudover har enkelte foreninger lukket for salg af medlemskaber og fiskekort.

4. Regnskab til dato.
Baggrund:
Medio januar udsendte vi kontingentopkrævninger. Der er opkrævninger for kr. 5.488.549.
Vi har budgetteret med kr. 5.380.400. Vi skal dog være opmærksom på, at alle, der vil meldes
ud, ikke er modregnet ovennævnte beløb. Der er udsendt første påmindelse i uge 12. Medio
april udsendes anden påmindelse, hvor vi gør opmærksom på, at alle, der ikke betaler inden
1. maj 2020, bliver slettet.
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[Skriv her]

Der har været ekstraordinære udgifter til valgmøder på kr. 30.000 og ca. kr. 10.000 i forbindelse med Verners bisættelse.
Der er lavet en aftale med Vingsted Hotel og Konferencecenter om modregning af prisen for
den aflyste kongres i prisen for kommende kongres.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal kort drøfte den aktuelle økonomiske situation.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen tog ovennævnte orientering til efterretning.
5. Kongressen 2020.
Baggrund:
Forretningsudvalget foreslår, at kongressen afholdes på én dag, og det bliver lørdag den 19.
september 2020 med forberedelsesmøde fredag den 18. september 2020 fra kl. 16.30 og
overnatning til lørdag. September er valgt for at være sikker på, at den langsomme genåbning af Danmark er gennemført. Dirigent Jan Andkjær har givet tilsagn om sin deltagelse.
Kongressen er udsat, hvilket betyder, at udgangspunktet for kongressen er det materiale,
som er udsendt. Det betyder, at det ikke bliver muligt at komme med nye forslag. Jan Andkjær har anbefalet denne model.
Sekretariatet har udarbejdet en skitse til program. I dette forslag er der fokuseret på at
komme igennem den vedtægtsbestemte del af dagsorden. Det betyder:
• At der ikke bliver budt velkommen til Vejle Kommune ved borgmesteren.
• At der ikke bliver inviteret gæster med undtagelse af modtageren af
Danmarks Sportsfiskerforbunds natur- og miljøpris.
• At strategien ikke vil blive gennemgået. Vi kan overveje, om der kan
stilles spørgsmål til den?
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte indholdet af Kongressen. Udkast til program ligger i mappen.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen besluttede af afholde kongres lørdag den 19.september 2020, med
start kl.10.00 under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet er ophævet.
Grundet Forbundets økonomiske situation besluttede Forbundsbestyrelsen, at kongressen
bliver afviklet på én dag.
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Forbundsbestyrelsen gennemgik udkast til program og foretog enkelte justeringer. Herunder
blev det aftalt, at der i forlængelse af formandens mundtlige beretning kan stilles spørgsmål
til strategi 2020 -2025.
6. Gensidig orientering.
- Jan Karnøe orienterede om, at vandrådene ved Randers Fjord og Horsens Fjord
som følge af Coronakrisen er blevet forelagt to muligheder for det videre arbejde:
Der kan holdes skypemøder med 20 deltagere, eller der bliver udarbejdet skriftligt
forslag af administrationen i sekretariatskommunerne. Disse forslag kan kommenteres skriftligt af medlemmerne af vandrådene. Begge forslag er utilfredsstillende
og bliver bragt op når, Blåt Fremdriftsforum drøfter sagen den 6. maj 2020.
- Simon Rømer orienterede om, at der havde være en del tilfælde af ulovligt garnfiskeri på Bornholm under Coronakrisen. Dette skyldes, at fiskerikontrollen ikke patruljerer under Coronakrisen. Han har sammen med kommunikationsteamet fået
sagen frem i pressen på Bornholm.
- Forbundsbestyrelsen hilste med tilfredshed, at afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet om ophævelse og hjemvisning af, at der ikke skal udarbejdes miljøvurderingsrapport for varmepumpeprojekt ved Tangeværket i Viborg Kommune.
7. Næste FB-møde.
Drøftelse af mødeplan frem til kongressens afholdelse den 19. september 2020.
Mødeplan frem til kongressens afvikling den 19. september 2020:
- Lørdag den 20. juni 2020 kl. 09.00 – 15.00. Mødet afholdes i Sportsfiskeriets Hus.
- Medio august 2020 afholdes der et skypemøde.
- Fredag den 18. september 2020 kl. 16.30 afholdes der mødet på Vingsted Hotel og
konferencecenter forud for kongressen.
8. Evt.
Ingen havde noget til dette punkt.
Lars Rasmussen, 22. april 2020.
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