
 

 

 

Referat FB-møde i DSF 

Mødetid: lørdag den 06. februar 2021 kl. 09.00 – 15.00 

Mødested: via Teams  

Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Jan Karnøe, Arne Lauritzen, 

Morten Jacobsen, Steen Lindkvist Nielsen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Ras-

mussen. 

Biolog Kaare Manniche Ebert deltager i behandling af punkt 6. 

Seniorforsker ved DTU Aqua Niels Jepsen og biolog Kaare Manniche Ebert deltager i be-

handling af punkt 7. 

Afbud: 

1. Godkendelse af dagsorden. 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 6. januar 2021 

 

Referatet er udsendt med forbundsnyt den 21. januar 2021. 

 

3. Opfølgning på sidste møde 

 

Der er reserveret landsdelsmøder på følgende datoer: 

 

Den 17.maj 2021 kl. 18.00 – 21.30: Vingsted Hotel og Konferencecenter, Vings-

ted Skovvej 2, 7182 Bredsten. 

 

Den18. maj 2021kl. 18.00 – 21.30: Scandic Aalborg, Hadsundvej 200, 9220 Aal-

borg Ø. 

 

Den 1.  juni 2021kl. 18.00 – 21.30: Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 

Odense. 

 

Den 2. juni 2021kl. 18.00 – 21.30: Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 

Roskilde. 

 

Der er reserveret lokaler til afholdelse af kongres i Vingsted Hotel og Konference-

center den 25., 26. og 27. november 2022. 

 

 

 

 

 

 



             

  

  

     

 

4. Årsresultat 2020 for DSF og Fonden for fiskeriets fremme. (kl.09.15 – kl. 

09.50) 

 
Baggrund: 
 

Årsresultatet udviser et overskud på kr. 474.837. I rammebudgettet for 2020 er der budget-

teret med et overskud på kr. 193.000.  

 

Rammebudgettet blev udarbejdet i efteråret 2017 og godkendt på kongressen i 2018. Under 

drøftelsen på kongressen gav flere af de delegerede udtryk for, at de ikke troede på, at bud-

gettets forventninger til kontingentindtægterne var realistiske. Dette havde de ret i; kontin-

gentindtægterne er kr. 1 million mindre end budgetteret. 

 

Bemærkningerne fik FB til at igangsætte en proces, som havde til formål at nedsætte forbun-

dets omkostninger. Processen resulterede i, at der blev lavet en ny kommunikationsstrategi, 

som bl.a. betød at udgivelserne af Sportsfiskeren blev nedsat fra syv til fire udgivelser om 

året. Herudover blev stillingen som udviklingskonsulent nedlagt. 

 

Disse initiativer har reduceret udgifterne med ca. kr. 750.000. 

 

Herudover har 2020 været et yderst specielt år. 

 

Året blev indledt med formand Verner W. Hansen triste bortgang, hvilket har reduceret vores 

udgifter til honorar og tabt arbejdsfortjeneste med kr. 250.000. 

 

Dernæst har COVID-19 pandemien bidraget til besparelser på møder og transportudgifter 

samt aflyste arrangementer. Dette har bidraget med en besparelse på kr. 230.000. 

 

COVID-19 bidrog også til en ekstraordinær indtægt. Ministeren for fiskeri besluttede at af-

sætte kr. 1 million til regeringens sommerferiepakke. Dette bidrag blev brugt til etablering af 

Fiskeekspressen. Arbejdet med etablering af og kommunikation om Fiskeekspressen blev 

overdraget til DSF, hvilket har givet et honorar på kr. 150.000. 

 

Ovennævnte er de væsentligste årsager til resultatet. Det er værd at bemærke, at uden ind-

tægter og besparelser, som det specielle år 2020 bidrog med, havde resultatet sandsynligvis 

været et underskud. 

 

Årsrapporten for DSF kan læses her. Revisionsprotokollatet kan læses her 

 

Forretningsudvalget drøftede årsresultatet sammen med forbundets revisor torsdag den 28. 

januar 2021. 

 

 

 

 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EfmBY4aysxhNh11BVowGWXYBLInZfhTcsPP4sta7brtYtQ?e=tKwvm2
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EWWGXz8h9zxAqrgYKctuIFwB-JdNbBmOR1JZlH_MEGhfcQ?e=L3GwaD


             

  

  

     

 

Fonden for fiskeriets fremme: 

 

Årsresultatet for ”Fonden til fiskeriets fremme” ligger også i mappen. Fonden har modtaget 

en donation på kr. 500 i forbindelse med bisættelsen af Verner W. Hansen og haft en rente-

udgift på kr. 30. Fondens formue er kr.6.244. 

 

Årsrapporten for ”Fonden til fiskeriets fremme” kan læses  her. 

 

Beslutningstema: 

 

FB skal gennemgå og godkende årsresultatet 2020 for DSF og “Fonden til fiskeriets fremme”. 

 

Beslutning: 

 

Regnskabet blev gennemgået og drøftet. 

 

Regnskabet og FB’s bemærkninger til regnskabet blev godkendt. Regnskabet vil blive udsendt 

til foreningerne med referatet fra mødet. FB vil underskrive regnskabet, når det igen er mu-

ligt at mødes fysisk. 

 

FB godkendte også Årsrapporten for ”Fonden til fiskeriets fremme”. 

 

5. Anvendelse af midler fra ophørte foreninger og donationer uden specifikt 

formål (Kl.09.50 – kl. 10.00) 

 

Baggrund 

 

Vi har modtaget kr. 21.400 fra Dianalund Sportsfiskerforening. Foreningen er op-

hørt grundet svigtende medlemstilgang. Ifølge deres vedtægter skal en evt. for-

mue ved nedlæggelse af foreningen overgå til DSF. 

Vi har ikke formuleret principper for, hvordan sådanne midler skal placeres. 

 

En mulighed er at overflytte midlerne til ”Fonden for fiskeriets fremme”. 

 

I vedtægterne for fonden står der bl.a.:  

● Fondens formål er at støtte arbejdet for udbredelse af sportsfiskeriets re-

kreative udfoldelsesmuligheder.  

● Fondens midler tilvejebringes gennem frivillige bidrag eller gaver. 

 

Vedtægterne for “Fonden til fiskeriets fremme” står på sidste side i vores vedtæg-

ter. Vedtægterne kan læses her. 

 

Beslutningstema: 

 

FB skal beslutte, hvordan og hvor frivillige bidrag eller gaver anbringes. 

 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/Ef1rX241pYpMtb5m_v10nQUBDZ2eaCH_e0_IYvLeLUYAag?e=n5PdrO
https://issuu.com/danmarkssportsfiskerforbund/docs/vedt_gter_2018?e=15709730/61573902


             

  

  

     

 

Beslutning: 

 

FB besluttede, at frivillige bidrag eller gaver som udgangspunkt placeres i ”Fonden 

til fiskeriet fremme”. Ved større bidrag skal placeringen af midlerne drøftes i FB. 

 

Direktøren orienterer den afgående bestyrelse i Dianalund Sportsfiskerforening 

om, hvor pengene er blevet placeret. 

 

6. DSF’s politik for fiskeri på søer (kl. 10.10 – kl. 10.55) 

 

Baggrund: 

 

I løbet af februar 2021 starter vi vores kommunikationskampagne om søer. 

 

I FB’s indledende drøftelser om kommunikationskampagner har vi skrevet, at der 

er behov for følgende handlinger: 

 

1. En revision af fiskeriet i ferskvand med fokus på en mere nutidig og bære-

dygtig forvaltning – herunder udfasning af brugen af garn og stop for ret-

ten til at sælge fangsten.  

2. En strategi for, hvordan lystfiskeriet kan fremmes i søer med erhvervsfi-

skeri.  

3. Retningslinjer for, hvordan vi forholder os til forslag om biomanipulation. 

4. Opsamling af viden om effekterne af forfodring og hjælp til mede-sektio-

nen med at tage dialogen med myndighederne med henblik på at finde et 

acceptabelt niveau af forfodring. 

5. Viden om effekten af det rekreative fiskeri i søer. 

FB har dog ikke haft tid til en dybere drøftelse af vores politik for fiskeri på søer. 

 

Sekretariatet har udarbejdet et oplæg til vores politik for fiskeri på søer. Oplægget 

ligger i mappen. 

 

Beslutningstema: 

Biolog Kaare Manniche Ebert vil fremlægge oplægget til vores politik for fiskeri på 

søer. Efterfølgende skal FB drøfte indholdet.  

 

Sekretariatet gør herefter dokumentet færdig med henblik på offentliggørelse. 

Beslutning: 

 

Biolog Kaare Manniche Ebert gennemgik udkast til DSF’s positionspapir til ”Søens 

fisk og fiskeriet efter dem”. Kaares PP ligger i mappen. 

 

FB drøftede oplægget. 

 

Timingen er perfekt, da bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri skal revideres 

her i foråret. 



             

  

  

     

 

Der var enighed om, at vores fokus skal være på at få et omsætningsforbud og et 

garnforbud. 

 

Der vil blive udarbejdet et bagvedliggende dokument, som bl.a. beskriver vores 

historik om fiskeri på søer. Vi har et ældre dokument, der bliver opfrisket. 

 

Positionspapiret skal også omhandle fiskeri efter ål.  

De foreslåede ændringer og justeringer vil blive skrevet ind i positionspapiret, 

som kan læses her. 

 

7. Forvaltningsplan for skarv (kl. 11.00 – kl. 12.15) 

 

Baggrund: 

 

I det sidste års tid er der blevet arbejdet på en ny forvaltningsplan for skarv. Vi 

har siddet med i en arbejdsgruppe sammen med andre interessenter.  

 

Vi har haft nedsat en følgegruppe til dette arbejde bestående af følgende medlem-

mer:  

Hans E. Nielsen (FB) 

Torben Thinggaard (Teamkoordinator) 

Mikkel Dyekjær (Formand Skanderborg Lystfiskeriforening) 

Niels Aage Skovbo (medlem af DSF natur- og miljøteam i Østjylland) 

Administrativ ansvarlig: Fiskebiolog Kaare M. Ebert 

 

Vi har arbejdet tæt sammen med DN i arbejdet, og der er udarbejdet et fælles 

forståelsespapir. 

 

Sidste møde i arbejdsgruppen, inden det endelige udkast sendes i høring, er fre-

dag den 5. februar 2021. 

 

Den endelig forvaltningsplan kommer i høring i marts 2021 og træder i kraft den 

1. juli 2021. 

 

Beslutningstema 

Niels Jepsen, seniorforsker ved DTU Aqua, vil indlede punktet med oplæg om 

skarvens betydning for fiskebestandene. 

 

Efterfølgende vil biolog Kaare Manniche Ebert orientere om forløbet af arbejdet 

med den nye forvaltningsplan for skarv samt indholdet i planen. 

 

FB kan stille opklarende spørgsmål: 

 

Drøftelse: 

 

Niels Jepsen holdt et oplæg med overskriften ”Skarv og Fiskebestanden. Doku-

mentation af påvirkning”.  

 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EVvJI3j3Ov1KgDe1JrS4y2EBnT0FqOhxtJwvm_KOJsVkxA?e=4orxvC


             

  

  

     

 

FB er enig om, at skarven er en væsentlig prædator, som bestyrelsen skal for-

holde sig til i nær fremtid. 

 

Efterfølgende gennemgik Kaare Manniche Ebert arbejdet med den nye forvalt-

ningsplan for skarv. Han omtalte bl.a., at vi har arbejdet tæt sammen med DN.  

 

Den nye forvaltningsplan kommer i høring primo marts 2021. Den endelige for-

valtningsplan kommer til høring i Vildtforvaltningsrådet, inden den endelig god-

kendes af ministeren.  

 

Det er problem, at vi ikke har sæde i Vildtforvaltningsrådet. Torben Kaas kontak-

ter rådets formand Jan Eriksen for at høre om mulighederne for, at DSF kan blive 

medlem. 

 

Bestyrelsen orienteres om vores endelige høringssvar, inden det afsendes. 

 

8. FB’s arbejdsform (KL. 13.00 – kl. 14.00) 

 

Baggrund. 

 

I FB’s arbejdsgrundlag og forretningsorden står der: 

 

FB’s overordnede opgave er at sikre driften og udviklingen af DSF. 

 

Med udgangspunkt i Forbundets vision: 

Lystfiskeri for alle - i en rig natur med flere vilde fisk. 

 

og Forbundets mission: 

 

DSF arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og 

sportsfiskeri i Danmark. 

De væsentligste kerneopgaver er: 

• At arbejde for en bedre natur-, miljø- og fiskeriforvaltning. 

• At gøre lystfiskeriet til en spændende og meningsfuld fritidsinteresse. 

• At gøre det lettere at være foreningsleder.  

skal FB: 

 

● Arbejde for at DSF’s brand er stærkt hos forbundets medlemsforeninger samt 

lyst- og sportsfiskere i Danmark.  

● Udvikle strategi for, hvordan forbundet navigerer i forhold til beslutningstagere 

i Danmark. 

● Analysere forbundets omverden, og med dette som udgangspunkt udarbejder 

forbundets strategi og følge op på strategiens målsætninger. 

● Sikre et økonomisk fundament, som giver mulighed for realisering af forbun-

dets strategi. 

 

Hvordan sikrer vi en arbejdsform, som gør, at FB kan leve op til dette. 

 

 



             

  

  

     

 

Beslutningstema: 

 

Torben Kaas vil indlede dette punkt med et oplæg om, hvordan han mener FB’s 

arbejdsform skal være. 

 

Efterfølgende skal FB drøfte og beslutte, hvordan vi får en optimal arbejdsform. 

 

Beslutning: 

 

Formålet med dette punkt er at sikre, at FB-medlemmerne er involveret i arbej-

det, samt at FB-medlemmerne er tydelige i forhold til vores medlemmer. Det er 

derfor nyttigt, at formanden har overblik over de enkelte bestyrelsesmedlemmers 

ressourcer og kompetencer. Derfor vil Torben tage et individuelt møde med hvert 

enkelt FB-medlem i løbet af foråret. 

 

Det er formanden, der tegner forbundet eksternt, men de enkelte forbunds- be-

styrelsesmedlemmer skal kunne supplere formanden i den offentlige debat. 

 

Bestyrelsens kerneopgave er: 

● Realisere vores strategi 

● Mobilisere holdninger 

● Gribe sager 

● Samle danske lystfiskere 

 

Ifølge Forretningsordenen har Forretningsudvalget ansvaret for forbundets øko-

nomi. FB vil blive involveret i forbundets økonomiske forhold når Forretningsud-

valget mener, at der er behov for det. Det betyder, at økonomi ikke er noget fast 

punkt på FB’s dagsorden fremover. 

 

Det er vigtigt, at bestyrelsen er aktivt involveret i arbejdet med at udvikle politik. 

Dette gøres ved, at der nedsættes mindre ad hoc arbejdsgrupper, der arbejder 

imellem møderne og udarbejder oplæg/udkast til bestyrelsen om forskellige sa-

ger. Arbejdsgrupperne kan involvere medlemsforeninger og medlemmer i hørin-

ger, i de sager, hvor det giver mening. Sekretariatets fagmedarbejder deltager i 

disse arbejdsgrupper, deres deltagelse kan variere. Der skal dog være opmærk-

somhed på ressourcerne i sekretariatet. 

 

På mødet den 10. marts 2021 vil de første arbejdsgrupper blive nedsat. 

 

Bestyrelsen besluttede at evaluere sit arbejde en gang om året. 

 

Under punktet gensidig orientering rejste Arne Lauritzen spørgsmålet: ”Hvordan 

sikrer FB, at man er up to date med, hvad der sker ude hos medlemsforeninger?”  

 

FB havde en længere drøftelse af spørgsmålet. Punktet bliver refereret her, da det 

omhandler FB’s arbejdsform. 

 

Der er enighed om, at det er vigtigt at have god kontakt til medlemsforeningerne.  

 



             

  

  

     

 

Dette kan sikres på forskellig vis: 

 

● Hvert FB-medlem kan ringe til 10 – 12 foreninger og spørge, hvordan de 

har det. Denne samtale skal være aftalt og gennemføres efter en fælles 

spørgeguide. 

● Hvert FB-medlem kan orientere sig hos de medlemsforeninger som er i 

vedkommendes lokalområde. 

● Hvert FB-medlem kan være kontaktperson til et antal foreninger. Sekreta-

riatet udsender en liste, hvoraf det fremgår, hvem de enkle medlemsfor-

eninger har som kontaktperson. Foreningen kan henvende sig til kontakt-

personen, når der er behov for det. 

● Der kan indføres en procedure, hvor man byder nye formænd i medlems-

foreningerne velkommen. 

 

Under drøftelsen udspandt der sig en drøftelse om det sprog, vi bruger om vores 

medlemmer. Er de aktionærer, kunder eller medlemmer? Betyder betegnelsen no-

get for den måde, de opfatter sig på? Og har den betydning for den måde, vi op-

fatter dem? 

 

FB fortsætter drøftelsen af kontakten til medlemsforeningerne på mødet den 10. 

marts 2021. Arne og LR laver et oplæg.  

Emnet kan være et emne på de kommende landsdelsmøder. 

 

 

9. Gensidig orientering (Kl. 14.00 – kl. 14.45) 

 

● LR vil redegjorde for udvidelse af ”tirsdag formiddag”. Formålet er at orien-

tere FB løbende, således der ikke er for mange orienteringspunkter på for-

bundsbestyrelsesmøderne 

 

● Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen om Tange Sø. Arbejdet nærmer 

sig sin afslutning, hvilket sandsynligvis vil ske i uge 8 eller 9. Vi holder 

fortsat fast i, at Tange Sø skal tømmes 

 

● Orientering om vores initiativer i forhold til EU's nye biodiversitetsforord-

ning om forbud imod jagt og fiskeri i beskyttede områder. Denne sag har 

der været stor opmærksomhed på i den seneste tid. Lea Wermelin har væ-

ret ude med et beroligende Facebook opslag. Vi arbejder dog fortsat for, at 

lystfiskeriet skal tages ud af teksten 

 

● Fiskerikontrollens prioriteringer v/Morten 

Vi har konstateret, at der har været nedgang i aktiviteten hos fiskerikon-

trollen. Sekretariatet har sendt et brev til Fiskerikontrollen med en række 

uddybende spørgsmål om årsagen til nedgangen 

 

● Hvordan orienterer vi foreningerne om de mange projekter, som vi er med 

i? V/Arne  



             

  

  

     

 

Medlemsforeningerne orienteres gennem forbundsnyt, som udsendes efter 

hvert forbundsbestyrelsesmøde. Forbundsnyt udsendes til medlemsforenin-

gernes formænd, suppleanter til FB og delegerede for de individuelle med-

lemmer. Det skal undersøges om andre interesserede kan abonnere på 

Forbundsnyt 

 

● Orientering om valg til EAA’s bestyrelse. Vi har tilkendegivet, at vi bakker 

op om norske Øyvind Fjeldseths kandidatur til EAA’s bestyrelse. Fremover 

skal Hans E. Nielsen, som er FB’s EAA-repræsentant, orienteres om alle 

forhold vedr. EAA. Direktøren beklagede, at det ikke var sket i dette til-

fælde 

 

10. Næste FB-møde. 

 

Onsdag den 10. marts kl. 19.00 – 21.00 via Teams. 

11. Evt. 

 

Lars Rasmussen, februar 2021 

 


