Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: onsdag den 25. august 2021 kl. 19.00 – 21.00
Mødet afholdes over teams via dette link
Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Jan Karnøe, Morten Jacobsen,
Frederik Lorentzen, Simon Rømer, Arne Lauritzen og Lars Rasmussen.
Afbud: Simon Rømer deltog i mødet fra punkt 5.
Agenda
1. Godkendelse af dagsorden (kl. 19.00 – 19.05)
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af mødenotat fra mødet den 19. juni 2021 (kl. 19.05 –
19.10)
Udpegelse at nyt forretningsudvalgsmedlem, grundet Steen Lindkvist død er meddelt i forbundsnyt, som er udsendt den 1. juli 2021.
3. Siden sidst
Mads Stryhn, som er anden suppleant til FB har takket nej til at indtræde i FB af
personlige årsager. Tredje suppleant Morten Nielsen har sagt ja til at indtræde i
FB. Morten var dog forhindret i at deltage i aftenens møde.
4. Drøftelse og godkendelse af struktur og kommunikation af positionspapirer samt godkendelse af positionspapir for Ådale og vandløb (Kl.
19.10 – 19.50)
Baggrund:
FB har besluttet, at der på de forskellige politik-områder skal udarbejdes et positionspapir, som i kort form beskriver DSF’s holdning inden for et givet område.
Formål
Danmarks Sportsfiskerforbunds positionspapirer har som formål at beskrive Forbundets holdning og strategi på en række natur- og fiskeripolitiske områder. Papirerne opdateres løbende, så den senest tilgængelige viden og Forbundets aktuelle
politik er beskrevet på disse områder.
Målgruppe
Positionspapirernes målgruppe er bred og favner både bestyrelsen, sekretariatet,
andre interessenter og beslutningstagere samt den generelle lystfisker.
Forbundets bestyrelse og sekretariat skal kunne bruge papirerne som et leksikon
over Forbundets aktuelle natur- og fiskeripolitik.

Interessenter, beslutningstagere og lystfiskere (medlemmer) skal med positionspapirerne kunne få et klart indtryk af et politisk emnes problematik og Forbundets
position.
Form
Positionspapirerne er opbygget af tre hovedelementer:
1. Introduktion: Indkredsning af emnet og de udfordringer, der knytter sig
dertil.
2. Forbundets standpunkt og holdning til emnet.
3. Konklusion inkl. forslag til indsatser, der kan afhjælpe de udfordringer, der
knytter sig til emnet.
+ eventuelt to yderligere punkter:
4. Hvad har vi gjort – herunder hvad er lykkedes og hvad er ikke.
5. Tidshorisont for handlinger.
Positionspairerne skal desuden:
•
•
•
•

Være skrevet i et let og ikke for teknisk sprog
Være korte – max 2 sider
Gerne indeholde faktabokse og links, der kan hjælpe læsere til en bedre
forståelse af emnet
Være opbygget med titel, manchet og mellemrubrikker.

Tilgængelighed
Positionspapirerne samles løbende i en offentlig mappe i OneDrive / SharePoint,
så bestyrelse og sekretariat let kan tilgå dokumenterne.
Desuden vil der på Sportsfiskeren.dk linkes til positionspapirerne fra relevante sider på Sportsfiskeren.dk/natur- og fiskeripolitik.
Udarbejdelse
Positionspapirerne udarbejdes i et samarbejde mellem arbejdsgrupper fra bestyrelsen og sekretariatet (LBT/KME).
Kommunikationsteamet deltager i sidste del af processen i form af tilretning af papirerne med henblik på at tilpasse sprog, stil og form til målgruppen.
Sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik
I forbindelse med udarbejdelsen af positionspapirerne vil kommunikationsteamet
løbende opdatere relaterede undersider på Sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik, så de flugter indholdet i positionspapirerne.
Kommunikationsteamet vil samtidig revurdere og tilpasse strukturen på hjemmesiden, så besøgende lettest muligt kan finde den information, de søger.

Sprog, stil og form vil i høj grad flugte positionspapirerne, om end tekst og omfang kan blive kortet ned, med henblik på at gøre indholdet interessant for den
generelle lystfisker.
Der vil fra undersiderne blive linket ind til relevante positionspapirer.
Positionspapiret for Ådale og vandløb kan læse her.
Beslutningstema:
Arbejdsgruppen vil uddybe ovennævnte og oplægget.
Beslutning:
Positionspapirernes opbygning:
-

Overordnet ser det rigtig godt ud
Der skal være fokus på politiske holdninger og i mindre grad forklaringer
Positionspapiret skal være let at læse, derfor skal der ikke bruges for
mange links
Det ser godt med farver, men det vil være fint at lave en printudgave
uden farver af hensyn til miljøet
Positionspapirerne er dynamiske papirer og skal løbende opdateres
Der skal læses korrektur. Lovene staves med stort begyndelsesbogstav
Vores positionspapirer for søer og muslinger skal sættes ind i denne skabelon og evt. justeres

Positionspapir: Danmarks Sportsfiskerforbunds politik angående Ådale og vandløb:
-

-

Overskriften er tung. ”Angående” kan skiftes ud med om eller for
Der mangler noget tekst i indledningen ”skånsom vedligeholdelse af
vandløbene og en fremtidig…”
Papiret har megen indhold uden at virke tungt
Der mangler et afsnit om vores syn på klimaprojekter i ådale. Gruppen
overvejer, om det ikke skal omtales i et særligt positionspapir om klimapåvirkninger.
Vi skal forholde os til landbrugets udledninger af kvælstof og fosfor samt
punktforureninger (f.eks. fra biogasanlæg)
Afsnittet ”Foreløbige indsatser” kan med fordel forkortes – kan det flyttes ud i en faktaboks?

Sekretariatet indarbejder ovennævnte i Positionspapiret for Ådale og vandløb med
henblik på endelig godkendelse på FB-mødet den 10. september 2021. Hvorefter
det offentliggøres.

5. Evaluering af Landsdelsmøderne (Kl. 20.00 – 20.30)
Baggrund:
Der er afholdt to landsdelsmøder henholdsvis i Roskilde og Vingsted med deltagelse fra 25 foreninger. 3 foreninger deltog via teams.
Møderne blev indledt af et inspirationsoplæg fra henholdsvis Odsherreds Sportsfiskerforening og Lystfiskerforeningen AROS. Herefter gav Torben Kaas en orientering om, hvordan bestyrelsen arbejder.
FB stillede tre spørgsmål til deltagerne på Landsdelsmøderne:
1. Skal Kongressen afvikles over en eller to dage?
2. Skal der tegnes en kollektiv ansvarsforsikring?
3. Skal der etableres et digitalt foreningsforum, hvor foreningerne kan dele
viden?
Resume af de to referater fra Landsdelsmøderne:
Ad1: Skal Kongressen afvikles over en eller to dage?
Der er enighed om, at Kongressen er en vigtig ramme om mødet mellem medlemsforeningerne, men også en bekostelig affære. En kongres over to dage koster
ca. kr. 360.000.
En éndags kongres vil være ressourcekrævende for dem, som kommer langvejs
fra – tidligt oppe og sent hjemme.
Et overvejende flertal af mødedeltagerne betonede vigtigheden af mødet mellem
foreningerne og de sociale aktiviteter og anbefalede derfor at afholde Kongressen
over to dage.
Konkrete forslag:
Afhold Kongressen på én dag, og giv mulighed for at spise og overnatte mod
betaling. Søndag formiddag kunne bruges til spændende oplæg m.m.
Kongressen kan skiftevis holdes i Jylland, på Fyn og på Sjælland.
Arbejd for at billiggøre Kongressen.
Ad 2: Skal der tegnes en kollektiv ansvarsforsikring?
Der var ikke tilslutning til at tegne en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring. Det
kunne være en god ide at udarbejde en vejledning om bestyrelsens ansvar.
Ad 3: Skal der etableres et digitalt foreningsforum, hvor foreningerne kan dele viden?

På møderne var der overvejende opbakning til ideen om at have et forum, hvor
foreningerne kan dele viden, men det skulle ikke være et debatforum.
Et sådant forum skal være brugerdrevet, men det vil være en god ide, hvis Forbundet brugte ressourcer til at løbe det i gang. Det er vigtigt at have fokus på at
minimere brugen af administrative ressourcer.
Der var divergerende synspunkter på, om det skulle være en portal, hvor foreningerne kan efterspørge gode ideer/råd eller en portal, hvor foreninger beskriver
succeshistorier.
Forummet vil kunne bidrage til at øge solidariteten blandt medlemsforeningerne i
DSF.
Beslutningstema:
FB skal evaluere landsledelsesmødernes form samt tage stilling til de tre spørgsmål.
Beslutning:
Landsdelsmødernes form:
Det er godt, at det er medlemmer af FB, som fremlægger de forskellige sager.
De lokale oplæg var gode og inspirerende.
Der kunne godt have været lidt mere debat. Dette skal vi have in mente i planlægningen af fremtidige landsdelsmøder.
Grundet Covid-19 var det muligt at overvære møderne via teams. Det benyttede
ca. 10 personer sig af. Møderne blev optaget og er efterfølgende lagt ud på YouTube. En del har kigget, men ikke ret mange har set hele mødet. Leje af anlæg til
at transmittere via teams har kostet kr. 15.000. Vi skal overveje nøje, om dette
skal gentages.
Landsdelsmøderne vil blive mere autentiske, hvis de blev afholdt i klubhus eller
lignende. Sekretariatet undersøger, om dette er muligt med henblik på næste års
landsdelsmøder.
Ad1: Skal Kongressen afvikles over en eller to dage?
FB er enige i, at Kongressen skal holdes over to dage.
På mødet i Roskilde blev det foreslået at afvikle den vedtægtsmæssige del af Kongressen om lørdagen, servere festmiddag lørdag aften for dem som ønsker det og
invitere til en konference om søndagen. Til dette forslag blev der udtryk bekymring, om det er muligt at holde den vedtægtsmæssige del af kongressen på én
dag. Andre mente dog, at med den rette forberedelse og styring vil det være muligt at holde den vedtægtsmæssige del af Kongressen på én dag.

FB er enig om, at det skal undersøges, om det er muligt, at Kongressen kan afholdes forskellige steder i landet. I Vingsted hotel og konferencecenter har vi en særlig rabataftale. Sekretariatet undersøger prisen på andre konferencecentre.
Med disse bemærkninger in mente vil Torben Kaas og Hans E. Nielsen udarbejde
et forslag til, hvordan Kongressen kan afholdes.
Ad 2: Skal der tegnes en kollektiv ansvarsforsikring?
Da der ikke var den store tilslutning på landsdelsmøderne til en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring, besluttede FB, at der ikke skal arbejdes videre med dette.
Ad 3: Skal der etableres et digitalt foreningsforum, hvor foreningerne kan dele viden?
Ideen blev godt fremlagt på møderne, og der var overvejende tilslutning til at gå
videre med ideen. FB besluttede at nedsætte en hurtigarbejdende arbejdsgruppe,
som skal konkretisere ideen og sætte den i gang.
Arbejdsgruppen består af Morten Jacobsen, Frederik Lorentzen og Jonas Andersen
fra sekretariatet.
6. Næste FB-møder den 10. -11. september 2021 (kl. 20.30 – 20.40)
Mødet den 10. september vil ifølge vores årshjul bl.a. indeholde følgende punkter:
Gennemgang af halvårsregnskab
Vi kigger frem imod Kongressen 2022 – emner og valg
Det kommende års udfordringer/opgaver.
Bestyrelsesseminar den 11. september 2021, som ledes af konsulent Helle Staberg, Staberg relations. Vi starter kl. 09.00 og slutter kl. 15.00, og programmet
ser således ud:
1. Godt bestyrelsesarbejde – kort oplæg ved Helle og debat i plenum
a. En bestyrelses ansvar
b. En bestyrelses vigtigste funktion
c. Bestyrelsens konkrete opgaver
2. En konkret arbejdsopgave i dybden – kort oplæg ved Helle og derefter
gruppearbejde
a. Opgaven "Vi skal være flere", men hvad er bestyrelsens opgaver i
dette rekrutterings-/salgs-/fastholdelsesarbejde?’
3. Motivation til bestyrelsesarbejde – kort oplæg om motivation ved Helle
og individuel refleksion
a. Hvad motiverer mig til at udføre frivilligt bestyrelsesarbejde?
b. Hvad vil jeg gerne bruges til i bestyrelsesarbejdet?
4. Kompetencer – hvor kan vi blive endnu bedre – kort oplæg, individuel
refleksion og måske lidt gruppearbejde

a. Hvad er
kan/bør
b. Hvad er
5. Afslutning med

bestyrelsen samlet set som hold god til? Og hvad
vi blive bedre til samlet set?
jeg god til, og hvad vil jeg gerne være bedre til?
opsamling

Beslutning:
FB-mødet den 10. september kl. 18.00 (med spisning) vil bl.a. indeholde følgende punkter:
-

Gennemgang af halvårsregnskab
Vi kigger frem imod Kongressen 2022 – emner og valg
Det kommende års udfordringer/opgaver
Endelig godkendelse af positionspapir for Ådale og vandløb
Forslag til overvejelse om fremskaffelse af nye fiskemuligheder for medlemmerne
Evaluering af Jan Ejlsted oplæg fra mødet den 19. juni 2021 om ”Hvordan DSF får max indflydelse”.

-

Lørdag den 11. september 2021 afholder vi bestyrelsesseminar. Der var stor
opbakning til programmet.
Seminaret starter kl. 08.30 og slutter kl. 14.30.
7.

Gensidig orientering (kl. 20.40 – 20.55)
•

Kort status på projekt Kysthjælper. Vi holder møde med den faglige følgegruppe og NGO-støttegruppen henholdsvis den 25. august og den
27. august. Mødet med den faglige følgegruppe yderst konstruktiv, der
findes megen viden i denne gruppe, som projektet kan få gavn af. På et
senere FB-møde vil projektleder Erik Haar Nielsen gennemgå projektet
for FB.

•

Deltagelse i Brahetrolleborg game Fair. Hvordan klarede vi os i Fiske
Agility? Der blev ydet en stor indsats, der desværre ikke skinnede igennem i resultatet.

•

Torben Kaas deltager i den kommende tid i følgende møde/arrangementer:
o Medlemsmøde i Friluftsrådet om skiltning den 30. august 2021
o Møde med Fødevareminister Rasmus Prehn om Fiskerikontrollen
den 1. september (Er siden flyttet til den 15. september 2021)
o Danmarks Jægerforbunds kongres den 18. september 2021
o DSF instruktørernes stormøde den 14. november 2021
o Møde med de Sjællandske lystfiskerforeninger om bekendtgørelse
for det rekreative fiskeri den 14. september 2021
o Møde med Dansk Center for Vildlaks den 10. september 2021
o Interessentmøde om ny bekendtgørelse for det rekreative fiskeri
den 23. september 2021

8.

•

Arne Lauritzen havde deltaget i DN’s ”Hop i havet” arrangement i
Aabenraa

•

Jan Karnøe orienterede om, at retssagen imod Hjarnø Havbrug er udsat
til den 10. september 2021

Evt.
-

Jan Karnøe undrede sig over, at hans ”Forslag til overvejelse om fremskaffelse af nye fiskemuligheder for medlemmerne” ikke var sat på dagsorden. Direktøren beklagede, at han have overset dette emne

-

Jan Karnøe spurgte, om FB ikke skulle evaluere rundringningen til foreningerne. Direktøren oplyste, at det var aftalt med gruppen at alle
svarskemaer vil blive læst igennem af vores praktikant Simon Studsgaard, som starter mandag den 31. august 2021. Simon læser Politik &
Administration med speciale i Politik & Administration, på Aalborg Universitet. Der vil herefter blive udarbejdet en rapport, som vil blive forelagt FB i efteråret

Lars Rasmussen, august 2021

