Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: onsdag den 10. marts 2021 kl. 19.00 – 21.30
Mødested: via Teams via dette link Klik her for at deltage i mødet.
Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Jan Karnøe, Arne Lauritzen,
Morten Jacobsen, Steen Lindkvist Nielsen, Simon Rømer og Lars Rasmussen.
Kommunikationsmedarbejder Jonas Andersen deltager i behandlingen af punkt 4
Afbud: Søren Pedersen.
Agenda
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referatet fra mødet den 6. februar 2021
Referatet er udsendt med forbundsnyt den 19. februar 2021. Der er linket til årsresultatet for 2020 i forbundsnyt.
Referatet vil blive underskrevet på mødet den 16. – 17. april 2021.
3. Opfølgning på sidste møde
Vi venter fortsat på, at forvaltningsplanen for skarv kommer i høring. Det er planen, at forvaltningsplanen træder i kraft 1. juli 2021.
Torben Kaas orienterede om, at vi har afsendt en ansøgning til Miljøminister Lea
Wermelin om optagelse i Vildforvaltningsrådet.
4. Gennemgang af udviklingen af Sportsfiskeren.dk (kl. 19.05 - 19.25)
Baggrund:
I årets første måneder har vi arbejdet med et projekt, der skal udvikle Sportsfiskeren.dk. Projektet er støttet af kr. 100.000 fra SMV digital.
Formålet med projektet er:
At gøre det lettere at melde sig ind i en forening eller som individuelt medlem af DSF
At gøre det muligt for dem, som melder sig ind i en forening, at gøre brug af
vores kampagnetilbud, når vi kører sådanne
At udvikle vores muligheder for at pushe folk, som har været inde på
Sportsfiskeren.dk, i retning af et medlemskab af en forening eller af DSF.

Beslutningstema:
Kommunikationsmedarbejder Jonas Andersen vil gennemgå de nye funktioner på
Sportsfiskeren.dk/bliv medlem. Det vil være muligt for FB at stille spørgsmål.
Kommentarer
Det er vigtigt, at vores medlemsforeninger har en fremtrædende position på ”Blivmedlem-sitet”.
Billederne skal afspejle lystfiskeriets mangfoldighed og forskellighed samt køn.
Arne Lauritzen og Morten Jacobsen tilbød deres sparring i den videre proces.
FB udtrykte stor respekt for arbejdet.
Når vi er lidt længere fremme i processen, indbydes foreningerne til et webinar,
hvor ideen gennemgås.
5. Strategisk kommunikation i denne kongresperiode. (kl. 19.25 - 19.40)
Baggrund:
Vi har nu sat gang i vores kommunikationskampagne – ”garnfri søer”.
Vores tidsplan er er rykket lidt i forhold til den tidligere vedtagne plan, som ser
således ud:

Januar – marts 2021:
Marts – maj 2021

Fokusområde: Søer.

April – august 2021:
Maj – juni og august
2021

Fokusområde: Vandplaner (spærringer vil også være med i
dette emne). Miljøminister Lea Wermelin har udsat offentliggørelsen af vandplanerne i tre måneder.

September – november
2021:
Oktober – december
2021

Fokusområde: Kystvande.

Januar – marts 2022:

Fokusområde: Prædatorer (skarv, sæl og bæver).

April – august 2022:

Fokusområde: Ådale. Spærringer og regulativer

September – november
2022:

Vakant. Emnet kunne være noget om foreninger?

Beslutningstema:
Der vil blive givet en kort status på kampagnen ”garnfri søer”.
Bestyrelsen skal drøfte og godkende justeringerne i tidsplanen. Forslag er indsat
med rødt i ovennævnte plan. Der er kun justeret i tidsplanen for 2021, da arbejdsformen er ny for kommunikationsteamet, og vi løbende vil evaluere på arbejdet.
Beslutning:
Statuskampagnen garn-fri-søer:
Det kommunikative formål med kampagnen er:
•
•

At skaffe nye unikke brugere på landing page (cookies – senere markedsføring)
At generere leads: Skabe et nyt publikum, vi kan markedsføre til (f.eks.
nyhedsbrevet – on-boarding flow)

De samlede tal for den første uge er:
•
•

Eksponeringer 22.749
Unikke klik på link 1.003

LR undersøger, hvornår ministeriet agter at igangsætte arbejdet med revision af
bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri.
Tidsplan for det videre arbejde med strategisk kommunikation:
FB besluttede, at der arbejdes videre efter den foreslåede plan. Da det er en ny
arbejdsform, er FB opmærksomme på, at der kan komme forskydninger i planen.
6. Nedsættelse af ad-hoc arbejdsgruppe, som skal udvikle DSF's politik
på vandmiljøområdet. (Kl. 19.40 - 20.00)
Baggrund:
På FB-mødet den 6. februar 2021 besluttede FB, at DSF's politiske standpunkter
skulle udvikles i ad-hoc arbejdsgrupper.
Hen over sommeren/sensommeren skal der køre en kampagne med vores holdninger til vandmiljøet. Dette sker i forbindelse med, at vandplanerne til tredje
vandplanperiode er i høring.
I arbejdet med planlægning af de strategiske indsatser i denne kongresperiode
konstaterede FB, at der er behov for følgende inden for dette område:
1. Væsentlig opstramning af implementeringen af vandområdeplanerne
2. Løsning af spærringsproblematikkerne ved de store spærringer

3. Permanente vandråd, så der fremover kan anlægges et helhedssyn på vandoplande, også i arbejdet med klimasikring. Herunder politik for arbejdet med
vores natur- og miljøteams
4. Kystvande og søer skal snarest ind i vandområdeplan-arbejdet
5. Videndeling – mange projekter er ikke gode nok
6. Plan for ikke gennemførte indsatser fra 1. og 2. planperiode
7. At gøre op med silotænkning, som ødelægger helhedsløsninger
8. Opgør med bureaukratiseringen, der besværliggør processen.
Herudover kunne det give mening, at vi forholder os til kommunerne som vandløbs myndighed. Har de kompetencerne og de nødvendige ressourcer? Blokerer
strukturen for helhedsløsninger? (Morten Jacobsen vil uddybe dette emne)
Arbejdsgruppen vil blive understøttet af natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen og biolog Kaare Manniche Ebert. Det vil desuden være en god ide at involvere vores natur- og miljøteams i dette arbejde.
Beslutningstema:
FB skal nedsætte en arbejdsgruppe.
Der skal udarbejdes et kommissorium for arbejdsgruppen. Det er et stort emne,
derfor vil undertegnede foreslå, at arbejdsgruppen indleder sit arbejde med at
skabe sig et overblik over området, afgrænse arbejdsområder og udarbejde et
kommissorium til godkendelse i bestyrelsen.
I øjeblikket er der nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med fornyelse af DSF's
vedtægter (Hans E. Nielsen, Arne Lauritzen, Anne Holbæk og Lars Rasmussen).
Beslutning:
FB nedsatte en arbejdsgruppe besående af følgende:
Næstformand, Hans E. Nielsen (Formand)
Bestyrelsesmedlem, Jan Karnøe
Bestyrelsesmedlem, Morten Jacobsen
Bestyrelsesmedlem, Simon Rømer
Følgende medarbejdere på sekretariatet understøtter arbejdsgruppen.
Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen
Biolog Kaare Manniche Ebert.
Det er et stort område, men også kernestof for DSF. Arbejdsgruppens første opgave bliver at danne sig et overblik over emnets indhold, hvorefter arbejdsgruppen udarbejder forslag til kommissorium.
Udover arbejdet med at udarbejde et positionspapir på vandmiljøområdet, skal arbejdsgruppen også udarbejde en skabelon for, hvordan DSF’s positionspapirer udarbejdes fremover. Kommisionsmedarbejder Andreas Findling-Rottem bistår gruppen med dette arbejde.
Det forventes, at FB kan godkende kommissorium på sit møde den 16. – 17. april
2021.

7. FB’s kontakt til medlemsforeningerne. (Kl. 20.10 - 20.40)
Baggrund:
På sidste møde drøftede FB, hvordan kontakten til foreningerne kunne optimeres.
FB identificerede følgende måder at holde kontakt til foreningerne på:
•
•
•

•

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. Sekretariatet
udsender en liste, hvoraf det fremgår, hvem de enkelte medlemsforeninger
har som kontaktperson. Foreningen kan henvende sig til kontaktpersonen, når
der er behov for det.
Der kan indføres en procedure, hvor man byder nye formænd i medlemsforeningerne velkommen.

Arne Lauritzen og LR arbejder med denne sag.
Beslutningstema:
Arne og LR har udarbejdet et oplæg, som ligger i mappen og kan tilgås fra dette
link. FB skal drøfte oplægget og beslutte om alle medlemsforeninger skal ringes
op.
Beslutning:
FB besluttede at lave et pilotprojekt, hvor ca. 50 foreninger kontaktes.
•

Sekretariatet udvælger 50 medlemsforeninger. Det skal være foreninger, som vi ikke er i daglig kontakt med.
• Foreninger modtager en mail, hvori de bliver gjort opmærksom på,
at de vil blive ringet op.
• Ved første opringning aftales der et tidspunkt for gennemførelse af
interviewet
• Der udarbejdes et skema, hvor foreningernes svar registreres
• Resultatet af pilotprojektet skal foreligges for FB på mødet den 16. –
17. april 2021.
Følgende FB-medlemmer tilkendegav, at de vil ringe rundt til foreningerne: Linda
Bollerup, Simon Rømer, Jan Karnøe og Arne Lauritzen, der også er formand for
arbejdsgruppen.

Vedr svar på interne mail til FB:
FB er enig i, at der så vidt muligt skal svares på interne mails.

8. Indhold i landsdelsmøderne 2021. (Kl. 20.40 - 20.50)
Baggrund:
Ifølge vedtægterne skal landsdelsmøderne varsles med fire ugers varsel (senest
19. april 2021). Forslag fra foreningerne skal være sekretariatet i hænde 14 dage
før afholdelse af møderne (den 3. maj 2021).
Forslag til program/dagsorden:
Kl. 18.00 - 18.30

Spisning

Kl. 18.45 - 19.15

Oplæg ved en lokal lystfiskerforening (skal vi udvælge et
tema?)

Kl. 19.15 - 20.00

Bestyrelsens arbejdsform v/ Torben Kaas
Herunder kunne der være en drøftelse af FB's kontakt til
medlemsforeningerne

Kl. 20.00 - 20.15

Kaffepause

Kl. 20.15 - 20.30

To spørgsmål (Kunne stilles inden kaffepausen)
Skal kongressen afholdes over en eller to dage?
Er der behov for en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring?

•
•
Kl. 20.30 - 20.45

Oplæg om et digitalt foreningsforum, hvor foreningerne kan
dele viden v/Morten Jacobsen (På de møder han deltager.
Hvem tager oplægget på de andre?)

Kl. 20.45 - 21.15

Lokale emner

Beslutningstema:
FB skal drøfte og godkende planen for landsdelsmøderne.
Beslutning:
Landsdelsmøderne afholdes efter følgende plan:
-

17. maj 2021

-

18. maj 2021

-

01. juni 2021

-

02. juni 2021

kl. 18.00 – 21.30: Vingsted Hotel og Konference
center, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.
kl. 18.00 – 21.30: Scandic Aalborg, Hadsundvej
200, 9220 Aalborg Ø.
kl. 18.00 – 21.30: Scandic Odense, Hvidkærvej
25, 5250 Odense.
kl. 18.00 – 21.30: Comwell Roskilde, Vestre
Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

FB godkendte programmet for landsdelsmøderne.
Til at give et lokalt oplæg blev følgende foreninger foreslået: Odsherred Sportsfiskerforening, Lystfiskerforeningen Aros og Odense Sportsfiskerklub. Det er foreningerne, der selv bestemmer indholdet i oplægget.

I tilfælde af, at vi ikke kan finde en lokalforening til at give oplæg til et enkelt
møde, tilbød Jan Karnøe at holde et oplæg om kystprojektet i Horsens Fjord.
Der arbejdes for, at møderne transmitteres via teams. Det vil ikke være muligt for
dem, som er med via teams, at deltage i debatten. Dette giver dog mulighed for,
at man kan deltage i mere end et landsdelsmøde.
FB-medlemmer deltager i de møder, de har mulighed for at deltage i.
9. Næste FB møder den 16. - 17. april 2021 (Kl. 20.50 - 21.15)
Vi har aftalt, at mødet bliver et døgnmøde, samt at personalet på sekretariatet
deltager fredag.
Obs: Arne Lauritzen har via mail den 1. marts spurgt, om det er muligt at flytte
mødet.
Udkast til program:
Fredag den 16. april
Kl. 16.00 - 16.30
Kl. 16.30 - 18.00

Vi lander og får eftermiddagskaffe i Sportsfiskeriets Hus
•
•
•

Sådan arbejder vi med medlemsservice - nye udviklingsområder v/ Anne og Laila
Sådan arbejder vi med Sportsfiskeren v/ Christian og
Søren
Sådan arbejder vi med medlemshvervning v/Jonas

Kl. 18.00 - 18.30

Indkvartering Vingsted Hotel og Konferencecenter

Kl. 19.00

Middag sammen med personalet på Vingsted Hotel og
konferencecenter

Lørdag den 17. april
Kl. 08.00 - 09.00

Morgenmad

Kl. 09.00 - 10.00

En spadseretur i den smukke natur omkring Sportsfiskeriets Hus

Kl. 10.00 - 12.00

FB-møde:
I forbindelse med budgetbehandlingen besluttede forbundsbestyrelsen følgende:
FB skal have drøftelse af, hvordan DSF ønsker at samarbejde med og støtte lokal forankrede initiativer som
Havørred Limfjorden, Havørred Fyn med flere. Det
kunne være en ide at invitere Rune Hylby.
Emnet kunne behandles således:

Oplæg ved Havørred Fyn (her startede ideen om samarbejde mellem kommuner og lystfiskerforeninger)
Oplæg om River Fisher (Som er forholdsvise nye)
Grusbanden v/Rune (En alternativ organisationsform)
Kl. 12.00 - 13.00

Frokost

Kl. 13.00 - 15.00

Ordinært FB-møde:
• Sådan vil vi arbejde sammen med lokale initiativer
• Afrapportering af kontakt til medlemsforeningerne
• Status på kampagnen Garnfri søer

Beslutning:
Mødet afholdes som planlagt den 16. – 17. april 2021. Arne Lauritzen må desværre melde afbud.
Det blev besluttet at udsætte drøftelsen af, hvordan DSF ønsker at samarbejde med og støtte
lokal forankrede initiativer som Havørred Limfjorden, Havørred Fyn med flere.
FB ønsker, at der lørdag formiddag skal arbejdes med et emne, som inspirer og dygtiggør FBmedlemmerne til deres arbejde i bestyrelsen.
Torben Kaas, Hans E. Nielsen og Lars Rasmussen arbejder videre med planlægningen af dette
modul.
10.Gensidig orientering (21.15 – 21.30)
Jan Karnøe orienterede om restaureringsarbejdet i Horsens Fjord og henviste
til den nye hjemmeside www.redhorsensfjord.dk.
Jan Karnøe orienterede om forløbet af retssagen mod Hjarnø Havbrug.
Arbejdsgruppen vedr. Tange sø afleverer sine flertals- og mindretalsudtalelser
til Miljøminister Lea Wermelin mandag den 15. marts 2021. DSF’s mindretalsudtalelse er rundsendt til bestyrelsen. Fredag den 12. marts 2021 møde Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Lars Brinch Thygesen, Lars Rasmussen og Andreas
Findling-Rottem for at udarbejde en plan for, hvilke initiativer DSF vil tage efterfølgende.
Torben Kaas orienterede om et konstruktivt telefonmøde med Miljøminister
Lea Wermelin om de påtænkte EU-regler for særligt beskyttede områder.
Lea Wermelin er enig med DSF i, at aktiviteter, som ikke forstyrrer naturen eller ødelægger oplevelsen for andre naturbrugere, skal kunne finde sted. Den

holdning har hun og Danmark netop haft med til møde med de øvrige lande
om direktivet.
Simon Rømer orienterede om, at han havde været i den bornholmske presse
vedr. en sag om ulovligt fiskeri.

11.Evt.
Ingen havde noget til dette punkt.

Torben Kaas og Lars Rasmussen, marts 2021

