Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: onsdag den 06. januar 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødested: via Teams – følg dette link Join Microsoft Teams Meeting
Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Jan Karnøe, Arne Lauritzen,
Morten Jacobsen, Steen Lindkvist Nielsen, Simon Rømer og Lars Rasmussen.
Afbud: Søren Pedersen
1. Godkendelse af dagsorden.
Følgende punkter blev tilføjet:
- Punkt 7: Status på arbejdet med strategisk kommunikation.
- Punkt 8: Mail fra Leif Brøgger Fmd. Nr. Felding Borgerforening vedr.
minkforurenning ved Nr. Felding ved Holstebro.
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 12. december 2020
Referatet er udsendt med forbundsnyt den 21. december 2020.
3. Opfølgning på sidste møde
-

De store grejgrosister og 30 grejbutikker bakker op om ”Fang Flere
Fisk”.
Vi drøfter muligheden for, at foreningerne kan købe guiden hos
Getawaytours (Peter Lyngby og Thomas Søbirk) pt. Vi har en løsning
primo januar 2021.

-

Der afholdes møde med Lystfisker Danmark tirsdag den 26. januar 2021.
I mødet deltager Torben Kaas, Simon Rømer, Linda Bollerup samt undertegnede.

-

Der arbejdes på en henvendelse til Fiskerikontoret vedr. salg af det
statslige fisketegn på den nationale platform. Henvendelsen er afsendt
d.d., og siden er der aftalt møde onsdag den 13. januar 2021.

-

Jan Karnøe og Lars Brinch Thygesen gør vores muslingepapir færdig,
hvorefter det bliver lagt op på sportsfiskeren.dk.

-

Der er møde i vedtægtsgruppen torsdag den 21. januar 2021. Mødet er
udsat grundet covid-19.

4. Økonomi til dato og gennemgang af kommende investeringer
Baggrund:
Sædvanen tro har der været en del afregninger sidst på året, dog ikke noget
uventet. Der er bl.a. brugt ca. kr. 20.000 på hjælpemidler til medarbejdernes
hjemmearbejdspladser.
Vi vurderer fortsat, at vi kommer ud med et mindre overskud. Regnskabet revideres den 19. og 20. januar 2021.
Undertegnede og Torben Kaas har drøftet honorering af formanden. Der indstilles,
at Torben Kaas modtager kr. 10.000 om måneden i honorar, tabt arbejdsfortjeneste dækkes samt omkostningsgodtgørelse (kørsel m.m.). Dette træder i kraft fra
og med januar 2021.
Beslutningstema:
Undertegnede giver en kort status på økonomien.
Forbundsbestyrelsen skal godkende honoreringen af formanden.
Beslutning:
Orienteringen om økonomien til dato blev taget til efterretning, og bestyrelsen ser
frem til, at årsresultatet foreligger.
Forbundsbestyrelsen godkendte oplægget til honorering af formanden.
5. Drøftelse af form og indhold i landsdelsmøderne.
Baggrund
I vedtægterne står der:
”Forbundsbestyrelsen afholder med minimum 4 ugers varsel landsdelsmøder efter
behov, dog minimum én gang om året. Forslag fra foreningerne skal være forbundet i hænde senest 14 dage før afholdelse af landsdelsmødet”
I vores plan er møderne fastsat til afholdelse i marts 2021. Grundet Covid-19 situationen vil det give god mening at afholde landsdelsmøderne i april 2021.
Der afholdes landsdelsmøde på følgende lokaliteter:
- kl. 18.00 – 21.30: Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vingsted
Skovvej 2, 7182 Bredsten.
- kl. 18.00 – 21.30: Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Ø.
- kl. 18.00 – 21.30: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000
Roskilde.

-

kl. 18.00 – 21.30: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense.

Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte form og indhold i Landsdelsmøderne 2021, samt
hvornår møderne afholdes.
Beslutning:
Der vil blive afholdt fire landsdelsmøder. Der arbejdes for, at det bliver muligt at
følge møderne elektronisk. Af hensyn til Covid-19-situationen blev det besluttet at
afholde landsdelsmøderne medio maj måned 2021. Administrationen aftaler dato
med konferencecentrene.
Under brainstorming på indhold i møderne kom følgende frem:
- På hver af de fire landsdelsmøder skal der være oplæg fra en af
vores lokale medlemsforeninger fra det område, som mødets afholdes i.
- Torben Kaas præsenterer forbundsbestyrelsens arbejde og planer.
- Oplæg om et digitalt foreningsforum, hvor foreningerne kan dele
viden.
- Drøftelse af om kongressen skal afholdes over én eller to dage.
Det vil være en god ide, at forbundsbestyrelsesmedlemmer prioriterer at deltage i
ét eller flere af landsdelsmøderne.
Den endelig dagsorden udarbejdes på FB-møde den 10. marts 2021.
6. Kongressen 2020
Baggrund:
Den ordinære kongres skal afholdes i november 2022, og der skal snart reserves
lokaler.
Der er tradition for, at kongressen afholdes over to dage (lørdag til søndag). Der
deltager ca. 75 repræsentanter fra medlemsforeningerne. Udgiften til afholdelse
af kongressen er ca. kr. 350.000.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte og beslutte, om kongressen skal afholdes over to
dage eller en enkelt dag.
Beslutning:
Der er overvejede stemning i forbundsbestyrelsen for at afholde kongressen over
to dage. Formålet med kongressen er tredelt:
- Den formelle del.

-

Der skal være tid til inspiration, workshops og lignende.
Der skal være mulighed for netværke.

Det blev dog besluttet at tage punktet op på de kommende landsdelsmøder.
Sekretariatet reserverer en weekend i november 2022 på Vingstedcentret. Bliver
det besluttet, at kongressen skal holdes over en dag, ændres reservationen.
7. Strategisk kommunikation af vores holdning til fiskeri på søer
Baggrund:
I denne kongresperiode vil kommunikere vores mærkesager i en længevarende
periode. Formålet er, at vi fremstår tydeligere i potentielle medlemmers bevidsthed.
På seneste møde godkendte forbundsbestyrelsen kommunikationsteamets oplæg
til arbejdet med og kommunikation af strategiske satsningsområder.
Det første satsningsområde, som skal kommunikeres, bliver søer.
Kommunikationsteamet er gang med planlægning af arbejdet. Som aftalt inddrages Torben Kaas og Morten Jacobsen i arbejdet, når der er behov for dette. Tirsdag den 5. januar 2021 blev der afholdt møde.
Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsens orienteres om planen for kommunikation af satsningsområdet søer.
Beslutning:
Morten Jacobsen refererede fra mødet:
Kampagnens målgruppe er søfiskere og foreninger med fiskeri på søer.
Kampagnen gennemføres under navnet ”Garnfri søer”.
Kampagnen vil ikke forholde sig til medefiskeri.
Forbundsbestyrelsen bakkede op om arbejdet.
8. Mail fra Leif Brøgger Fmd. Nr. Felding Borgerforening vedr. minkforurenning ved Nr. Felding ved Holstebro.
Baggrund:
Leif Brøgger har spurgt om: ”Hvor står Danmarks Sportsfiskerforbund i denne
sag, og hvordan vil I være med til at sikre, at de døde mink graves op nu?”

Beslutningstema:
Forbundsbestyrelsen skal drøfte vores holdning til problematikken og vores svar
på spørgsmålet:
Beslutning:
Følgende svar bliver afsendt til Leif Brøgger:
Danmarks Sportsfiskerforbund ser det som en kerneopgave at holde vandressourcerne fri for forurening. Derfor er vi helt enige i det uheldige i, at de aflivede mink
er blevet gravet ned tæt ved overfladevand og drikkevandsindvinding.
Det er beklageligt, at myndighedernes egne afstandskrav til overfladevand ikke i
udgangspunktet er blevet opfyldt. Samtidig er der meldt modstridende ud om,
hvorvidt og hvor længe aflivede mink udgør en smittefare med covid-19.
Vi er i Danmarks Sportsfiskerforbund ikke i stand til at vurdere smitterisikoen i
forbindelse med opgravning af minkene. Vi må derfor tage sundhedseksperternes
vurdering af, at det først om et halvt år er sundhedsmæssigt forsvarligt at åbne
gravene, til efterretning.
Danmarks Sportsfiskerforbund bifalder, at der i løbet af det næste halve år rettes
op på forholdene således, at risikoen for forurening af vandressourcerne i områderne fjernes.
9. Gensidig orientering
- Vi har inviteret til et ”Hilse på møde” med præsident Maria Gjerding Danmarks Naturfredningsforening.
-

Der er møde den 13. januar 2021 mellem Fiskerikontrollen og repræsentanter fra det rekreative fiskeri. Morten Jacobsen og Kaare
Manniche Ebert deltager i dette møde. Mødet er siden udsat til
den 17. februar 2021.

-

Erhvervsfiskeri på Arresø: Torben Kaas taler med de berørte foreninger om dette forhold.

-

Der afholdes møde med Danske Karpe- og Specimefiskere tirsdag
den 26. januar 2021.

-

Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen vedr. Tange Sø. Næste
møde er den 18. januar 2021. Torben Kaas har udtalt sig til DR
midt-vest vedr. en billedbog som ”Sø-vennerne” har uddelt til alle
folketingsmedlemmer.
Vi overvejer om vi skal lave et modsvar til Sø-vennernes billedbog.

-

Vandkraftssøen og klimasikring ved Holstebro. Vi er ved at lægge
sidste hånd på et notat om denne sag. Notatet er udarbejdet
sammen med DN. Notatet offentliggøres ultimo januar 2021.

-

Fang flere fisk-guide til foreningerne. Guiden komme kun til at
ligge i grejbutikkerne, da de er lovet eksklusivitet, da de sagde ja
til at være med i projektet.

10.Næste FB-møde.
Er aftalt som et seminar den 5. - 6. februar 2021. Ideen er, at forbundsbestyrelsen møder medarbejdere på sekretariatet om fredagen. Dette seminar aflyses, og
der afholdes forbundsbestyrelses møde lørdag den 6. februar 2021.
Den 16. – 17. april 2021 kan være et alternativ. Vi afventer udviklingen i Covid19-restriktionerne, inden seminaret fastsættes.
På næste møde vil forbundsbestyrelsen drøfte, hvordan forbundsbestyrelsesmøderne kan planlægges og afvikles med henblik på at få mere strategisk og politisk
indhold i møderne.
”Møder 2022”. Lørdag den 4. juni falder sammen med pinsen. Sekretariatet forslår
lørdag den 11. juni 2022, hvilket blev godkendt.
11.Evt.
Ingen havde noget til dette punkt

Lars Rasmussen, januar 2021.

