Mødenotat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund

Mødetid: lørdag 20. august 2020 kl. 18.30 - 20.45
Mødested: Teams via dette Link:

Join Microsoft Teams Meeting

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

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse og underskrivning af referat fra FB-møde den 1. februar 2020,
den 12. februar 2020 og den 15. april 2020.
Referaterne underskrives på mødet den 18. september 2020.
3. Opfølgning på bestyrelsens drøftelse af brug af onlinemøder (kl. 18.30 –
18.40).
Resumé:
- Hustandens beboere skal accetere, at der holdes online-møde.
- Det er en god idé at logge på i god tid.
- Instruktion i faciliteter v/Morten.
- Hvad skal vi nå på dette møde.
4. Kort orientering (kl.18.40 – 19.10).
-

Møde med Lea Wermelin ved Tange Sø mandag den 10. august. Hans E
Nielsen deltog i mødet. Danmarks Sportsfiskerforbunds position til Gudenåen og Tange Sø kan læses her.

-

Fiskeekspressen. De 10 trailere blev afhentet i uge 28 og 29. Aftalen
med Miljøstyrelsen er underskrevet, de relevante bilag er fremsendt. Vi
modtager kr. 1.000.000. Vores honorar for projektstyring frem til udgangen af 2022 - herunder kommunikation, budgetstyring, planlægning,
indkøb og opbygning af de ti Fiskeekspresser samt evaluering - er ca. kr.
120.000.

-

Samarbejde mellem Slagelses Kommune og UFV-95. UFV-95 genindtræder i Slagelses Kommunes vandsynsråd. Der er aftalt, at der afholdes et
månedligt møde mellem UFV-95 og Slagelse Kommune. Formålet er
”mere samtale og mindre skriftlig kommunikation”. Lars Rasmussen og
centerchef Flemming Kortsen følger løbende op på samarbejdet.

-

Dansk Akvakultur havde et indlæg i Information med et angreb på DN
omkring Laksefiskeriet: https://www.danskakvakultur.dk/aktuelt/nyheder/2020/debatindlaeg-i-information/. Vi har valgt ikke at kommentere
dette indlæg, da ikke er os, der angribes. Indlægget er vel udtryk for et
erhverv, som er presset.

-

Fisk & Fri fortsætter deres artikelserie om DTU Aqua og §7-udvalget. Vi
fastholder forbundsbestyrelsen beslutning om ikke at kommentere på
denne sag. Formandskandidaterne vil sandsynligvis blive spurgt om deres syn på sagen, hvilket er fint.

-

De 2 store erhvervsfiskerorganisationer: Danmarks Fiskeriforening samt
Danmarks Pelagiske Producentorganisation, har sendt et forslag til MOF.
https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/MOF/bilag/656/2227038.pdf
Forslaget handler om, hvordan fiskeriet kan komme videre efter covid19. Finansieringen skal tages fra de penge, der er afsat til vandløbsrestaurering i det Europæiske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram. Vi overvejer vores reaktion bl.a. gennem en henvendelse til EAA’s lobbyist i
Bruxelles Jan Kappel.

5. Bogerforslag om permanent stansning af Tangeværkets turbiner
Baggrund :
Vi har modtaget dette forslag:
Kunne det eventuelt være en overvejelse, at Dansk Sportsfiskerforbund udarbejdede
et Borgerforslag vedr. permanent standsning af Tangeværkets turbiner og fjernelse af
Vandmagasinet "Tange Sø" med henblik på genetablering af en naturlig Gudenå.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal beslutte, om DSF skal udarbejde et Borgerforslag.
Beslutning
Forbundsbestyrelsen besluttede, at Danmarks Sportsfiskerforbund ikke skal udarbejde
et borgerforslag om standsning af Tangeværkets turbiner og fjernelse af Tange Sø.
Forbundsbestyrelsen vurderer, at det er strategisk uklogt på nuværende tidspunkt,
hvor der er dialog med ministeriet og andre interessenter bl.a. i den hurtig arbejdende
arbejdsgruppe, som ministeren forventes at ville nedsætte.
Borgerforslag ikke en mulighed, vi vælger at bruge for nuværende.
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6. Regnskab til dato (Kl. 19.10 – 19.20).
Baggrund:
Vores revisor og vores bogholder er i øjeblikket i gang med at lave halvårsregnskabet,
som forventes at foreligge primo september 2020.
Beslutningstema:
Direktøren giver en kort mundtlig status herunder en status på medlemsudviklingen.
Medlemsudviklingen:
Årstal

Junior

Familie Unge

Senior

Direkte støtte

Lodsej. I alt

Brutto

Foreninger

653

1.854

371

11.292

1.349

71

15.604

December 800

1.872

434

11.567

1.422

71

16.254

19.277

131

769

1.743

404

11.080

1.527

71

15.776

18.599

132

November 882

1.739

446

11.228

1.633

71

16.179

19.408

129

183

16.127

19.645

125

181

16.438

19.264

121

2018
August

131

2019
August
2020
Januar

790

1.787

456

11.203

1.654

August

1.030

1.951

521

10.998

1.806

71

Beslutning:
Forbundsbestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.
7. Kongressen 2020 (Kl.19.35 – 20.05).
Baggrund:
Kongressen 2020 afholdes den 19. september 2020. Invitation er udsendt.
Covid-19 er stadig en udfordring.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte:
-
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Hvad gør vi, hvis der kommer et nyt forsamlingsforbud, eller at situationen bliver så alvorlig, at flere delegerede udebliver.

Forretningsudvalget indstiller følgende plan:
1. Vi satser på at gennemføre kongressen som planlagt.
2. Det kan blive nødvendigt at bede observatørerne blive hjemme.
3. Bliver der forsamlingsforbud igen? I givet fald skal valgene til forbundsbestyrelsen ske ved brevafstemning efter de urafstemningsregler, der er beskrevet i vedtægterne. Kontingentsatserne for næste år
bliver de samme som i år.
-

Kommunikationsstrategi i forhold til at genskabe opmærksomheden på
Kongressen.

Beslutning:
Forbundsbestyrelsen bakker op om forretningsudvalgets forslag til plan. Det er vigtigt,
at vi i vores kommunikation om kongressen og andre arrangementer kommuniker, at
der tages forbehold for udviklingen i covid-19 pandemien.
Der er pt. tilmeldt 63 deltagere til Kongressen.
8. Danmarks Sportsfiskerforbunds politiske position i forhold til muslinger
(kl.20.05. – 20.20).
Baggrund:
Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen gav på seneste møde et oplæg om
muslinger. Med udgangspunkt i oplægget drøftede forbundsbestyrelsen Danmarks
Sportsfiskerforbunds position i forhold til muslinger.
Hovedbudskaberne i denne drøftelse var:
•
•
•
•
•
•

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.
Med udgangspunkt i ovenstående har Lars Brinch Thygesen udarbejdet et positionspapir om muslinger. Det ligger i mappen.

Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte og godkende positionspapiret.

4

Beslutning:
Forbundsbestyrelsen gav udtryk for, at det er et godt oplæg til positionspapir. Der
kom forslag til skærpelser og det blev aftalt, at Jan Karnøe og Lars Brinch Thygesen
gør positionspapiret færdigt. Positionspapiret offentliggøres senere.
9.

Efterladte fiskeredskaber i Limfjorden. (kl. 20.20 – 20.30)
Baggrund:
For tiden kører Levende Hav en aktion, hvor de samler efterladte fiskenet fra
bunden af Limfjorden. Det er en trist sag. Disse net - spøgelsesnet - fisker jo stadig efter, de er blevet efterladt.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte Danmarks Sportsfiskerforbund indstilling til sagen.
Beslutning:
Forbundsbestyrelsen er enig i, at det er noget svineri at efterlade fiskeredskaber og
bakker op om Levende Havs aktion.
At der kan findes spøgelsesnet i danske farvande, er også udtryk for at fiskerikontrollen har for få ressourcer, hvilket vi vil bringe op i §7-udvalget.
Vi vil desuden bringe sagen om spøgelsesnet op på vores næste møde med Fritidsfiskerne.

10. Gensidig orientering (kl.20.30 – 20.45).
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•

Lørdag den 5. september 2020 afholder vi juniorkonference. Der er 23 tilmeldte. Af hensyn til Covid-19 afholdes konferencen på Vingsted Hotel og
Konferencecenter. Under dette punkt besluttede forbundsbestyrelsen, at der
arbejdes for at der etableres et digitalt rum på sportsfiskeren.dk, hvor foreninger kan lægge gode historier eller beskrivelser af projekter op. Formålet
er, at foreningerne kan inspirere hinanden.

•

Rønnebækken ved Næstved har være ved at udtørre. Takket være frivillige
lystfiskere og med hjælp fra UFV-95 og Fishing Zealand er det lykkes, at
redde en stor del af åens fiskeyngel.

•

I øjeblikket er der en del debat om de manglende fisk i farvandet ved
Agersø. Erhvervsfiskere, fritidsfiskere og lystfisker mener, at det skyldes udledninger fra RGS Nordic, som renser spildevand. Det har været en sag, som
løbende er poppet op de senere år. Sagen bliver drøftet på strategimøde på
tirsdag den 25. august 2020, hvor der bl.a. bliver drøftet, om vi skal opfordre KU eller SDU til at lave et forskningsprojekt. Jan Karnøe drøfter dette
forslag med Lars Brinch Thygesen.

11. Næste møde:
Fredag den 18. september 2020 kl.16.30 – 19.00
Mødet afholdes på Vingsted Hotel og Konferencecenter.
12. Evt.

Lars Rasmussen, august 2020.
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