Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.30
Mødested: Teams via dette link.
Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Morten Jacobsen, Arne
Lauritzen, Simon Rømer, Frederik Lorentzen, og Lars Rasmussen.
Presse- og kommunikationsansvarlig Andreas Findling-Rottem deltager i behandlingen af punkt 4 og 5
Afbud: Morten Nielsen og Jan Karnøe

1. Godkendelse af dagsorden (kl.19.00 – 19.05)
Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referatet af møde den 10. september 2021 (kl.19.00 –
19.05)
Referatet er udsendt med Forbundsnyt den 24. september 2021.

3. Siden sidst (Kl. 19.05 – 19.10)
På mødet den 10. september 2021 drøftede FB-problemet med at flere af de
hjemmesider, som er bygget på vores platform, fremstår som usikker. Platformen
stilles gratis til rådighed for foreningerne, men det koster kr. 50,00 pr måned at få
en certificering (kaldet SSL).
FB bad Sekretariatet om at undersøge, hvad det vil koste at stille dette gratis til
rådighed for foreningerne.
Der er i alt 38 sider hvoraf de 26 er aktive sider. Pris for SSL på 26 sider er kr.
1.300 pr. md / kr.15.600 pr. år.
Sekretariatet vil sende en reminder ud til de foreninger, som ikke har et SSL-certifikat. I forbindelse med udarbejdelse af driftsbudgettet for 2022 vil sekretariatet
vurdere, om det er muligt at indarbejde udgiften i driftsbudgettet.

4. Drøftelse af fremtidig brug af Talerør til DSF (Kl. 19.10 – 19.30)
Baggrund:
På sidste FB-møde blev der fremlagt til forslag til format for talerør til DSF:
Forslag 1

• Ændre indstillingerne for gruppen, så kun FB kan lave opslag – men alle kan
kommentere på opslagene (vi sætter dagsordenen)
• Omdøbe gruppen til Danmarks Sportsfiskerforbunds Bestyrelses talerør (?)”
• Torben udsender på vegne af FB officiel post, der forklarer gruppens nye formål
Denne form bliver brugt af flere formænd for frivillige organisationer.
Fordele/ulemper:
•
•
•
•

Vi beholder de 773 medlemmer
Mulighed for, når der kommer en ny formand, at han/hun kan overtage gruppen
Fjerner støj i gruppen/vi sætter dagsordenen
Mulig kritik: Et demokratisk frit forum nedlægges. Modargument: Der findes
mange andre muligheder, og der vil fortsat være direkte adgang til formanden
og mulighed for at debattere DSF’s arbejde

Forslag 2
• Oprette officiel side for FB, for DSF
• Nedlægge Talerørs-gruppen – og gøre opmærksom på den nye profil

Fordele/ulemper:
• Vi mister de 773 medlemmer. De skal ”lokkes” over på den nye side.
• En frisk start. Dermed signalerer det også en helt ny kurs – og ikke en ændret
kurs i gruppen, som måske vil blive taget mere ilde op.
• FB sætter dagsordenen

Beslutning på mødet den 10. september:
FB er enig om, at Talerøreret på mange måder er en succes, og at det skal udbredes
til flere. Der er dog usikkerhed om, hvilken form talerøreret skal have i fremtiden.
Det blev besluttet at tage punktet op på næste FB-møde, hvor Andreas fra kommunikationsteamet inviteres til at deltage i behandlingen af punktet.
Beslutningstema
FB skal fortsætte drøftelsen af nyt format for Talerør til DSF

Beslutning:
FB er enige om, at ”Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund” er en succes. FB anerkender også, at der kan opstå situationer, hvor svar kan kræve en del ressourcer på
”skæve tidspunkter”.
Den åbne form er en styrke for DSF og signalerer åbenhed, derfor ønsker FB fortsat at
”Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund” skal være et åbent talerør for sportsfiskere.
Der kan komme skæverter, men det gør ikke noget, at der er lidt ”Gang i gaden” en
gang imellem.
FB ønsker at få præciseret, at formålet med talerøret er at synliggøre FB-medlemmerne
og diskutere politiske sager med medlemmer og med ikke-medlemmer.
Det blev endvidere besluttet, at der skal udarbejdes en markedsføringsplan, som skal
sikre flere medlemmer i gruppen. Kommunikationsteamet udarbejder denne.
Kommunikationsteamet laver en vagtplan blandt teamets medlemmer til overvågning af
aktiviteten på talerøret. Formålet med dette er at kunne orientere FB-medlemmerne,
når der er emner, som kræver en reaktion fra FB. Der skal dog først svares, når tid og
ressourcer haves. Det kan overvejes at lave en ny FB-gruppe for FB-medlemmer til
bl.a. at viderebringe disse meddelelser.
FB vil løbende drøfte udviklingen på talerøret.

5. Status på arbejdet med kommunikationskampagner (Kl. 19.30 – 19.45)
Baggrund.
I øjeblikket arbejder kommunikationsteamet med færdiggørelse af kampagnen
”Vilde vandløb nu”, som vil blive sat i gang snart.
I følge vores plan vil de kommende kampagner omhandle ”Kystvande” og ”Prædatorer”.
Beslutningstema
Andreas vil give FB en status på arbejdet med kampagnerne.
Beslutning:
AFR gennemgik planen for den kommende kommunikationskampagne, som har titlen ”Vilde vandløb nu”.
Målgruppen for kampagnen er kystfiskere.
Formålet er at oplyse kystfiskerne om, hvordan de kan støtte arbejdet i de danske
vandløb. Et arbejde der i mange tilfælde er forudsætningen for et godt kystfiskeri.

Kampagnen bliver skudt i gang den 22. november 2021.
FB godkendte kampagneoplægget med nogle få justeringer. Det blev nævnt, at det
er vigtigt, at vi bruger kampagnen til at lægge et politisk tryk. Sekretariatet laver
et oplæg til dette, der drøftes med Torben i uge 44.
Det vil være en god ide at begynde at tilknytte nogle kendte personer til vore kampagner.

6. Indslusningsordning Københavns Fiskeklub (Kl. 19.45 – 20.00)
Baggrund:
En gruppe mennesker er i gang med at stifte Københavns Fiskeklub. De har udarbejdet vedtægter og fået stillet lokaler til rådighed af By og Havn.
Foreningen vil gerne være medlem af DSF og spørger, om de kan få en indslusnings
ordning.
Vi har tidligere haft indslusningsordninger. På baggrund af erfaringer herfra forslår
Sekretariatet følgende model:
Seniorer:
• I år 1 udgør forbundskontingent kr. 250,00
• I år 2 betales der fuld kontingent kr. 450 (Eller det kontingent som Kongressen
fastsætter i november 2022)
Unge:
• I år 1 udgør forbundskontingent kr. 150,00
• I år 2 betales der fuld kontingent kr. 300 (Eller det kontingent som Kongressen
fastsætter i november 2022)
Juniorkontingent udgør kr. 0 (Dette kan også ændres af Kongressen i november
2022)
I år 1 får medlemmer ikke forbundskontingent tilbage ved indmeldelse i forening 2.
Foreningen har først stemmeret på Kongressen efter år 2.
Beslutningstema
FB skal forholde sig til, om nye foreninger skal tilbydes en indslusningsordning.
Vedtægterne giver mulighed herfor.

§6 Stk. 5 Forbundsbestyrelsen kan som led i hvervekampagner, indslusningsordninger for nye medlemsforeninger og lignende dispensere fra kontingentbestemmelserne.
Efterfølgende skal FB forholde sig til ovennævnte forslag.
Beslutning:
FB godkendte forslaget til en indslusningsordning for Københavns Fiskeklub.
Denne model vil være den, som vil blive tilbudt potentielle nye medlemsforeninger.
Hver enkelt aftale med nye medlemsforeninger skal dog godkendes i FB.

7. Revidering af Positionspapir for Musling og Østers (Kl. 20.10 -20.25)
Baggrund:
Morten Jacobsen har bedt om at få punktet på dagsorden. Morten begrunder det
således:

Jeg læste netop positionspapir og konstaterede at der ikke var en passus om adgang til vandet.
Jeg tror vi skal genoverveje/diskutere det - måske som et kort punkt på næste FB-møde. For det første fordi at jeg tror der er mange for hvem det bekymrer, hvis fx en fjord skal plastres til med anlæg,
hvor man ikke kan bruge vores alles hav.
For det andet tror jeg der er mange alliancepartnere at støtte sig op ad mht. placeringer af anlæg.
Der vil være en del, der som os der vil foretrække at muslinger primært ligger på bunden af fjordene.
Ikke i overfladen. Det være sig fritidsfiskere, kajakroere, Friluftsrådet, jægere...
Positionspapiret for Musling og Øster liger i mappen. I kan tilgå det fra dette link.
Beslutningstema:
FB skal drøfte, om der i Positionspapiret skal være en passus om adgang til vandet.
Vi omtaler problemstillingen i vores høringssvar til havplanen. I kan læse høringssvaret her.
Beslutning:
I vores høringssvar til Havplanen omtaler vi problemstillingen. FB aftalte, at Biolog
Kaare Manniche Ebert med udgangspunkt i dette afsnit kommer med et udkast til
formulering, som herefter rundsendes til FB.

8. Landsdelsmøder 2022 (Kl.20.25 – 20.45)
Baggrund:
Ifølge vedtægterne skal der afholdes landsdelsmøder en gang om året. Vi har i årshjulet
for FB’s arbejde planlagt at afholde landsdelsmøder i marts 2022.
Da landsdelsmøderne 2021 blev evalueret, bad FB Sekretariatet om at undersøge, om
det er muligt at holde landsdelsmøder i nogle af medlemsforeningernes klubhuse.
Der holdes typisk 4 landsdelsmøder på fire forskellige lokaliteter og deltagertallet fordeler sig således:
Odense 20-25 deltagere
Roskilde 20-25 deltagere
Ålborg 15-25 deltagere
Vingsted 30-40 deltagere
Følgende foreninger råder over et klubhus, som kan rumme et landsdelsmøde:
Jylland: Brede Å Lystfiskerforening, Holstebro og omegns Lystfiskeriforening, Kolding
Sportsfiskerforening, Varde Sportsfiskerforening (dog lidt presset), Sønderjysk Sportsfiskerforening, Vejle Sportsfiskerforening, Sydvestjysk Sportsfiskerforening, Bjerringbro
og omegns Sportsfiskerforening, Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og Viborg
Sportsfiskerforening.
Fyn: Dalum Lystfiskerforening og Odens Sportsfiskerklub
Sjælland: Kalundborg Sportsfiskerforening og Korsør Lystfiskerforening.
Der vil sikkert være flere.
At holde landsdelsmøder i foreningernes klubhuse vil sikre en mere autentisk ramme.
Der er dog også nogle ulemper:
•

Vi skal selv have alt AV-udstyr med.

•

Hvem sørger det praktiske:

•

•

Forplejning

•

Bordopstilling

•

Oprydning

Der kan være småt med parkeringspladser

Forslag til mødetermin:
Uge 11 onsdag den 16. marts 2022 og torsdag den 17. marts 2022
Uge 12 onsdag 23. marts 2022 og torsdag den 24. marts 2022
Beslutningstema:
FB skal beslutte, om landsdelsmøderne skal holdes i medlemsforeningernes klubhuse
eller på kursus- og konferencecentre, som vi plejer.
Herudover skal FB forholde sig til de foreslåede mødeterminer.
Beslutning:
FB besluttede, at landsdelsmøderne i 2022 skal afholdes i medlemsforeningernes klubhuse. Dette vil give mulighed for at afvikle møderne i et lystfiskermiljø, hvilket ikke er
muligt på et hotel- og konferencecenter.
Efter landsdelsmødernes afvikling i 2022 evaluerer FB landsdelsmøderne og beslutter,
om det skal være permanent at afholde landsdelsmøder i medlemsforeningernes klubhuse.
Et værtskab for et landsdelsmøde indeholder følgende opgaver: Klargøring af mødelokale, bestilling af forplejning, lave kaffe samt servering og oprydning. De foreninger,
som påtager sig værtskabet, vil blive belønnet med et honorar på kr. 3.000, som skal
gå til foreningsarbejdet.
Landsdelsmøderne vil fortsat blive indledt med et let traktement af hensyn til de deltagere, der har langt til møderne. Herefter byder værtsforeningen velkommen til mødet
og får mulighed for at fremlægge en aktuel sag, som netop optager denne forening.
Landsdelsmøderne i 2022 vil bl.a. indeholde følgende to emner:
-

Forberedelse af kongressen herunder en gennemgang og drøftelse af
forslag til nye vedtægter for DSF
Drøftelse af plan for, hvordan vi kan blive flere i DSF

Møderne afholdes således:
onsdag den 16. marts 2022 i Region Nordjylland
torsdag den 17. marts 2022 i region Midtjylland
onsdag 23. marts 2022 i region Syddanmark
torsdag den 24. marts 2022 i Region Sjælland

9. Evaluering af Bestyrelsesseminaret (Kl. 20.45 – 21.00)
Baggrund:
Der blev afholdt bestyrelsesseminar lørdag den 11. september 2021. Der var afbud fra Arne Lauritzen og Simon Rømer.
Seminaret blev ledet af Helle Staberg, som har udarbejdet et notat fra seminaret.
Notatet kan I læse her.
Beslutningstema:
FB skal evaluere seminaret og drøfte, hvordan FB vil bruge det fremadrettet.
Beslutning:
På seminariet blev det fastslået, at bestyrelsens vigtigste opgave er at arbejde
med strategisk og politiske emner. FB skal ikke forholde sig til administrative
sager, og møderne skal indeholde et minimum af orienteringspunkter. FB er enig
om, at indholdet i de nuværende møderne afspejler dette forhold ganske glimrende.
I gruppedrøftelserne var fokus på kystfiskeriet: ”Fri adgang til kysterne” og ”Flere
fisk på kysterne” samt rekruttering af kystfiskere.
Disse emner skal der arbejdes på i den kommende tid. Arbejdet er i gang bl.a. i
kampagnen ”Vilde vandløb nu” (der har kystfiskerne som målgruppe) og vores
kysthjælperprojekt. Det vil også være temaer, som bl.a. vil indgå i vores arbejde
med ”at blive flere i DSF”.
Bestyrelsen er enig om, at der en god stemning i bestyrelsen, og alle respekterer
hinanden.
Under dette punkt kom det frem, at flere FB-medlemmer mener, at vi reagerer for
langsomt på sager eksempelvis landsbrugspakken. Det blev aftalt, at Torben og
direktøren tager en snak med K-teamet om, hvordan vi kan reagere hurtigere.

10. Tilbud om deltagelse i medlemsforeningernes generalforsamlinger (kl.
21.00 – 21.10)
Baggrund:
Vi har tidligere meldt ud til vore medlemsforeninger, at vi gerne møder op til deres generalforsamling og giver en status om vores arbejde. Der har ikke været
den store efterspørgsel, men det er et godt signal at sende.

Beslutningstema:
Skal vi melde ovennævnte ud i det næste forbundsnyt?
Beslutning:
FB syntes, at det er god ide at tilbyde medlemsforeningerne besøg på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder eller medlemsmøder. Dette bliver nævnt i næste forbundsnyt.

11. Gensidig orientering (kl. 21.10 - 21.25)
•

Hans E. Nielsen er blevet godkendt af Miljøministeren som vores repræsentant i den
nationale arbejdsgruppe for interessenter. Arbejdsgruppen skal følge arbejdet med
udpegning og etablering af de kommende naturnationalparker.

•

Brancheorganisation: der arbejdes på at kunne holde stiftende generalforsamling
den 19. januar 2022. Vores forhold og involvering i en brancheorganisation vil blive
drøftet på næste FB-møde.

•

Hvordan har foreningerne modtaget forslaget om udveksling af dagkort? Vi har fået
svar fra 9 foreninger, som alle har svaret nej. Kommer der ikke nogen positive tilkendegivelser, stopper projektet.

•

Status på arbejdet med det digitale foreningsforum v/ Morten Jacobsen.
Morten orienterede om, at man i denne uge vil sætte gang i det digitale foreningsforum, som er en Facebook-gruppe. Man kan se mere om gruppen her. Morten giver
Anne Holbæk en orientering og introduktion, da hun er den i sekretariatet, som har
mest kontakt med medlemsforeningerne. Medlemsforeningerne orienteres henover
kommende weekend.

•

Møde med alle lystfiskerforeninger i Vestdanmark den 8. november. Mødet handler
om arbejdet med at revidere bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri. (Den 2. november er der 38 tilmeldte).

12. Næste FB Møde (Kl. 21.25 – 21.30)
Lørdag den 13. november 2021 i Sportsfiskeriets Hus kl. 09.00 – 15.00.
Vi får besøg af Simon Simonsen, som er vores repræsentant i bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet. Han vil på dette møde give en orientering om arbejdet i bestyrelsen. Simon var forhindret i at deltage på FB-mødet i juni 2021.
På mødet skal der godkendes en mødekalender for 2022. På nuværende tidspunkt
er følgende møder fastlagt:
•

Lørdag den 5. februar kl. 09.00 – 15.00

•

Lørdag den 2. april kl. 09.00 – 15.00

•

Lørdag den 11. juni kl. 09.00 – 15.00

•

Lørdag den 20. august kl. 09.00 – 15.00

•

Lørdag den 1. oktober kl. 09.00 – 15.00

•

Fredag den 25. november til søndag den 27. november afholder vi kongres.

Herudover skal vi gennemgå forslag til nye vedtægter samt drøfte, hvordan vi kan arbejde sammen med en brancheorganisation.

13. Evt.
DSF er blevet inviteret til deltagelse i Lystfiskeriforeningen for Nykøbing Falster og Omegn
100-års jubilæum fredag den 12. november 2021. Der var dog ingen FB-medlemmer, der
havde mulighed for deltage.

Lars Rasmussen, november 2021.

