Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund

Mødetid: lørdag 20. juni 2020 kl. 09.00-15.30.

Mødested: Sportsfiskeriets Hus, Skyttevej 5, 7182 Bredsten.

Deltagere: Hans E. Nielsen, Jesper Thykjær Andersen, Jan Karnøe, Per Skou Hansen,
Steen Lindkvist Nielsen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Rasmussen.

Afbud: Søren Pedersen og Steen Lindkvist Nielsen.

1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse og underskrivning af referat fra FB-møde den 1. februar 2020,
den 12. februar 2020 og den 15. april 2020.
Referaterne blev underskrevet.

3. Regnskab til dato.
Baggrund:
Sekretariatet har besluttet at lave økonomisk opfølgning tre gange om året. Første
gang pr. 30. april (her sletter vi alle de medlemmer, som ikke har betalt kontingent),
anden gang pr. 31. juli (herefter er medlemmerne fritaget for at betale forbundskontingent) og tredje gang 31. december (årsresultatet).
Den 30. april 2020 havde vi 15.325 medlemmer. Der er slettet 1.075 medlemmer
(heraf 72 udlændinge ud af 250 medlemmer) pr. 30. april 2020. Vores kontingentindtægt er kr. 5.277. 084. I driftsbudgettet er der budgetteret med kr. 5.380.400. Kontingentindtægt på samme tidspunkt sidste år var kr. 5.174.037, og sidste år solgte vi
medlemskaber for kr. 224.715 i perioden 01.05 til 31.07.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte Forbundets økonomiske situation.

Beslutning:
Medlemsudviklingen 30. april 2020 – 25. juni 2020 ser således ud:
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I forhold til dette års driftsbudget er vi kr. 60.000 over det budgetterede pr. 25. juni
2020.
Direktørens uddybende bemærkninger til økonomisk status kan læses her.
4. Kongressen 2020 (Kl.11.00 -11.15).
Baggrund:
Kongressen 2020 er udsat til den 19. september 2020. I uge 26/27 Udsendes der invitation m.m.
Forretningsudvalget foreslår, at dette års landsdelsmøder aflyses. Begrundelsen er, at
en ny bestyrelse, der vil blive valgt den 19. september 2020, vil have svært ved at
forberede disse møder til afholdelse i november 2020. Dette meddeles i invitationen til
kongressen.
Da det først er muligt at afholde kongres i september har det ikke været muligt at
vedtage ny kontingentsats for 2021 før. Det betyder, at kampagnen ”Betal for 2021 og
få resten af 2020 gratis” udfordres, da vi ikke kender kontingentsatsen for 2021. Administrationen foreslår, at kampagnen først sættes i gang pr. 1. oktober 2020.
Programmet for kongressen er godkendt på forbundsbestyrelsesmødet den 15. april
2020. Programmet ligger i mappen.
Advokat Jan Andkjær Sørensen og revisor Lasse Høegh Christensen har givet tilsagn
om at deltage i Kongressen.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal kort drøfte kongressen og forholde sig til udfordringen ”Betal
for 2021 og få resten af 2020 gratis” samt aflysning af landsdelsmøderne
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Beslutning:
Forbundsbestyrelsen besluttede at udsætte dette års landsdelsmøder.
Kampagnen ”Betal for 2021 0g få 2020 gratis” iværksættes fra 1. oktober 2020.

5. Danmarks Sportsfiskerforbunds politisk position i forhold til muslinger v/Lars
Brinch Thygesen
Baggrund:
Der sker rigtig meget på muslingefronten, som kræver, at bestyrelsen tager en drøftelse af vores politik på området mht. muslingeskrab, lineopdræt og muslinger som
marint virkemiddel.
Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen vil give oplæg om, hvordan vi hidtil har
forholdt os til de forskellige ”muslinge-temaer”.
Miljø og Fødevareministeriet har udarbejdet et notat til Folketingets fiskeriordfører om
muslingefiskeri i indre danske farvande. Dette notat ligger i mappen.
Miljøminister Lea Wemelin har svaret på et spørgsmål vedr. muslingeanlæg. Dette
svar ligger også i mappen.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte de forskellige muslingetemaer med henblik på, at der
udarbejdes et positionspapir, der beskriver Danmarks Sportsfiskerforbunds holdninger.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen drøftede oplægget fra
Natur og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen og besluttede at hovedpunkterne i Danmarks Sportsfiskerforbund `s politik på Muslingeområdet skal være:
•
•
•
•
•

NEJ til miljømuslinger
Stop for muslingefiskeri I Natura 2000-områder
Stop for fiskeri efter naturlige muslinger, hvor der overvejes miljømuslinger
Dyrk flere linemuslinger til konsum frem for et (øget) fiskeri
Dyrk linemuslinger til udlægning på bunden som biogene rev, der renser vandet
(Vejle Fjord projektet)
• Virksomheder, som skraber muslinger skal forpligtige sig til at dyrke muslinger –
Sekretariat udarbejder et positionspapir, som Forbundsbestyrelsen godkender på
sit møde i august.
6. Orientering om arbejdet i DTU Aqua advisory board v/ Hans-Martin Olsen.
Baggrund:
Alle DTU-institutter har et advisory board, som har til opgave at rådgive instituttets
ledelse om aktiviteter inden for forskning, uddannelse, myndighedsbetjening og
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innovation.
Medlemmerne af DTU Aquas advisory board er:
• Direktør Anne Mette Bæk Jespersen, Marine Ingredients Denmark
• Regionschef Bjørn Wirlander, Miljø- og Fødevareministeriet
• Direktør Brian Thomsen, Dansk Akvakultur
• Sektionsleder Hans-Martin Olsen, COWI/Danmarks Sportsfiskerforbund
• Direktør Marianne Thyrring, Danmarks Meteorologiske Institut
• Underdirektør Ole Lundberg Larsen, Danmarks Fiskeriforening PO
Beslutningstema:
Hans-Martin Olsen vil give Forbundsbestyrelsen en orientering om arbejdet i DTU’s
Aquas advisory board.
Beslutning:
Hans Martins oplæg gav et godt indblik i arbejdet i DTU’s Aquas advisory board. Det
blev besluttet at holde et årligt møde med Hans Martin i oktober/november måned.
7. Hvordan kan forbundsbestyrelsen udnytte og blive gode til at holde møder via
Teams v/Morten Jacobsen.
Baggrund:
Forbundsbestyrelsen har med rimeligt held afholdt et bestyrelsesmøde via teams og
enkelte forbundsbestyrelsesmedlemmer deltager i forbundsbestyrelsesmøder via teams/skype.
Morten Jacobsen, som har stor erfaring med virtuelle møder, holder et oplæg og kommer blandt andet ind på god afvikling og takt og tone.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte, hvordan bestyrelsen kan udnytte muligheden for at
holde virtuelle møder.
Beslutning:
•

8.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved online møder. Notatet fra denne
drøftelse kan læses her.

Gensidig orientering.
Ingen havde noget til dette punkt.

9.

Næste møde:
Torsdag den 20. August 2020 kl.18.30-20.00 via Teams.

10. Evt.
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Lars Rasmussen, juni 2020
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