
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: fredag den 10. september 2021 kl. 19.00 – 22.00. 

Mødested:  Vingsted Hotel og konferencecenter. Der serveres middag kl. 18.00 

Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Jan Karnøe, Morten Jacobsen, 

Frederik Lorentzen, Simon Rømer, Morten Nielsen og Lars Rasmussen. 

Afbud: Arne Lauritzen og Simon Rømer 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. august 2021 

 

Referatet er udsendt med forbundsnyt fredag den 3. september 2021.  

 

3. Siden sidste FB-møde 

 

På sidste FB-møde orienterede Hans E. Nielsen om, at han havde konstateret, at 

nogle af de hjemmesider, som er bygget på den hjemmesideskabelon, vi stiller 

gratis til rådighed for foreningerne, bliver markeret som usikker. 

 

Opening svarer således på spørgsmålet: 

 

For at fjerne den markering som nogle browsere giver en hjemmeside med "ikke 

sikker", skal hjemmesiden kun kunne tilgås via HTTPS, altså i stedet for f.eks. 

http://www.forening.dk skal den kun kunne tilgås via https://forening.dk 

 

HTTPS er en krypteret protokol i modsætning til HTTP som ikke er krypteret, og 

det er derfor browsere kategoriserer den som ikke-sikker. 

 

Det er dog ikke nok bare at opsætte hjemmesiden til HTTPS, man skal også have 

udstedt et certifikat som verificerer at hjemmesiden rent faktisk er sikker. Det er 

oprettelse, fornyelse og vedligeholdelse af dette certifikat som der følger nogle 

omkostninger med til. 

 

Ovennævnte har vi orienteret foreningerne om. De, som har ønsket en sådan   

opsætning, bliver opkrævet kr. 50 pr. måned. 

 

Beslutning 

 

FB tog orienteringen til efterretning. Da hjemmesideskabelonen er gratis, bør det 

overvejes at gøre HTTPS løsningen gratis. Sekretariatet undersøger muligheder og 

de økonomiske konsekvenser heraf. 

 

 

http://www.forening.dk/
https://forening.dk/


             

 

     

 

4. Gennemgang af Halvårsregnskab  

 

Endnu engang har Covid-19 forstyrret arbejdet med halvårsregnskabet. 1. sep-

tember 2021 var der deadline for ansøgning af hjælpepakker. Dette har betydet, 

at vores revisor ikke har haft tid til at lave halvårsregnskabet. Jeg forventer, at 

han laver det i næste uge. I den uge har Laila dog ferie. Vi forventer derfor at 

kunne gøre halvårsregnskabet færdigt i uge 37/38. Såfremt revisoren kan give en 

mundtlig status i næste uge, bringer jeg den videre på mødet.  

 

Beslutning: 

FB bemærkede, at det nu var andet år, at tidsplanen for halvårsregnskabet blev 

forsinket grundet Covid-19. Direktøren drøfter dette forhold med revisoren. 

Direktøren gav en kort status på halvårsregnskabet. Regnskabet bliver lavet fær-

dig i uge 38. Når FU har drøftet halvårsregnskabet, ud rundsendes det til FB. Må-

let er at sende regnskabet ud til medlemsforeningerne i uge 41. 

 

5. Endelig godkendelse af positionspapirer samt godkendelse af positi-

onspapir for Ådale og vandløb 

 

Baggrund: 

 

På FB-mødet den 25. august 2021 behandlede FB første oplæg til positionspapir 

for Ådale og vandløb. 

 

FB havde følgende kommentarer: 

 

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 ud 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.  

• Vores positionspapirer for søer og muslinger skal sættes ind i denne ska-

belon og evt. justeres 

 

Positionspapir: Danmarks Sportsfiskerforbunds politik angående Ådale og vand-

løb: 

 

• 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 klima-

påvirkninger. 

• 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 flyt-

tes ud i en faktaboks? 

 

Sekretariatet har gennemarbejdet Positionspapiret og har følgende kommentar: 

 

Der mangler et afsnit om vores syn på klimaprojekter i ådale. Gruppen overvejer, 

om det ikke skal omtales i et særligt positionspapir om klimapåvirkninger.  

 

• Svar: Følgende er tilføjet under afsnittet ”Ådale”: ”Det vil både sikre en rigere na-

tur, afhjælpe oversvømmelser af landbrugsjord og byer, binde kvælstof og fosfor 

og dermed begrænse udledningen, forbedre de rekreative muligheder og bidrage 

til udvikling af landdistrikterne.” og under afsnittet ”Forslag til handlinger”: ”Ar-

bejde for en mere helhedsorienteret indsats i vandløb og ådale, der kan sikre os 

mod klimaændringer i form af oversvømmelser samt begrænse udledning af kvæl-

stof og fosfor ved at binde næringsstofferne i ådalene. 

 

• Afsnittet ”Foreløbige indsatser” kan med fordel forkortes – kan det flyttes ud i en 

faktaboks 

Svar: Følgende punkter er slettet: ”Intensivere samarbejdet med andre grønne 

organisationer, der arbejder for et bedre vandmiljø.” og ”Samarbejde med DTU 

Aqua om løsninger i vandløb og ådale.” 

 

Positionspapiret ligger i mappen ”Positionspapirer”, hvor positionspapiret for mus-

linger og søer bliver lagt ind primo næste uge. I kan tilgå mappen herfra. 

 

Beslutningstema: 

 

FB skal godkende Positionspapiret for ”Ådale og vandløb”. 

 

Beslutning: 

 

FB godkendte positionspapiret. Der er fortsat brug for nogle sproglige justeringer. 

Forslag til sproglige justeringer sendes til LR. Vi vil bede nogle enkelte interessen-

ter om at gennemlæse papiret for at sikre, at det kan forstås. 

 

Næste positionspapir omhandler kyst og hav. Udvalget tager fat på dette emne på 

møde den 14. oktober 2021. Udvalget overvejer, om der skal laves et positionspa-

pir om klimaprojekter i ådale. 

 

Positionspapirerne tilgås herfra 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:f:/s/bestyrelsen/Ep4L3F5BOOtIk8AD-ryKdtkBuFsYcT80g4U4B9ZdKG3Bhg?e=5Ax3ZT
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:f:/s/Delingsdrev-ekstern/Eu1F9h7PcpNGrLQBtXm7_WsBagS9LLmuqrb7q_DbUN7JTg?e=WLMblc


             

 

     

 

6. Forslag om fremskaffelse af ny fiskemuligheder for medlemmer af DSF 

v/Jan Karnøe.  

  

Baggrund: 

 

Interviews med foreningsformænd har vist: 

 

• Nogle foreninger har ikke eget fiskevand, men vil gerne kunne tilbyde 

fiskemuligheder. 

• Mange foreninger har udvekslingsordninger med andre foreninger, så 

medlemmerne kan prøve noget afvekslende fiskeri. 

• Mange foreninger har udvekslingsordninger med andre foreninger for 

specielt juniorer/juniorafdelingen på tur. 

 

Herudover er det åbenbart, at foreningsloyalitet er aftagende, dvs. at mange skif-

ter medlemskab for at prøve noget andet, meget tydeligt efter at laksefiskeriet i 

de vestjyske åer er blevet godt. I heldigste fald tegnes dobbeltmedlemskaber, så 

det lokale tilhørsforhold bevares, men sideløbende med at man bliver medlem af 

en anden forening med formentligt mere spændende fiskevand. 

 

Lystfiskerforeningen af 1926 rammer disse nye tendenser godt ved at tilbyde fi-

skevand mange forskellige steder (13 vandløb/moser, 30 lokaliteter). Foreningen 

har 900 medlemmer og venteliste. 

 

Mobiliteten er stor. Næsten alle har egen bil og er ikke bange for at køre langt for 

at fiske. 

 

Forslag: 

 

Medlemsforeningerne stiller frivilligt årligt f.eks. 20 dagkort til rådighed til for-

bundsmedlemmer. Disse dagkort formidles gennem Forbundet, der således garan-

terer, at modtagerne rent faktisk er medlemmer af Forbundet (direkte eller gen-

nem en medlemsforening), samt at der ikke udstedes flere end aftalt. 

 

 

Sekretariatet bemærkning: 

 

• Foreninger bestemmer selv, hvilken dato (Skuldersæson), tidspunkt og 

zone 

• Sekretariatet undersøger, hvordan det tekniske set up kan være. Skal vi 

sælge fra vores webshop, Sportsfiskeren.dk eller Fiskekort.dk? Sekretaria-

tet udarbejder et notat, som vil være klar til mødet: 

Det er muligt at implementere salget i vores administrationssystem, såle-

des det tilgås fra vores sportsfiskeren.dk. I første omgang vælger vi at 

bruge vores nye webshop. 

 

Opsætningen vil være:  

 

• Dagkort ”sælges” som produkt med dato/vand som variant 



             

 

     

 

• Dagkort kan kun ”købes”, hvis man indløser rabatkode, som findes på ”Min 

side” – på den måde sikrer vi, at det kun er medlemmer, der køber 

• Registreringen – eller ”købet” – skal så videreformidles til den givne for-

ening, der udbyder dagkortet. 

 

Beslutningstema: 

 

FB skal drøfte forslaget. 

 

Beslutning: 

 

FB syntes, at det er en god ide. Det er bl.a. en god mulighed for at synliggøre 

medlemsforeningerne over for de individuelle medlemmer. 

 

Det blev aftalt, at vi i første omgang undersøger, hvor mange foreninger som er 

med på ideen. Sekretariatet sender et brev til foreningerne. 

 

7. Det kommende års opgaver 

 

Baggrund: 

Punkt er en del af vores årshjul. Normalt er punktet på vores junimøde. Grundet 

Steen Lindkvist bisættelse blev punktet udsat. Ideen med punktet er, at FB kigger 

et år frem. Direktøren ser følgende emner pt: 

 

• Vandplaner for 3. planperiode kommer formodentlig i høring 

• Kommunikationskampagne Ådale og vandløb 

• Havplanen kommer også i høring 

• Revision af bekendtgørelse for det rekreative fiskeri 

• Kommunikationskampagne Kystvande 

• FB skal have et forslag til nye vedtægter klar til Landsdelsmøder i 

marts 

• Kommunikationskampagne Prædatorer 

• Planlægning af Landsdelsmøderne 

• Planlægning og forberedelse af Kongressen 

 

Beslutningstema 

FB skal drøfte opgaverne og evt. tilføje andre til listen 

 

Beslutning: 

 

FB gennemgik oversigten og tilføjede enkelte emner. Planen for de kommende års 

opgaver (frem til sommeren 2022) ser herefter således ud: 

 

• Vandplaner for 3. planperiode kommer i høring og kommunikations-

kampagne om vandplaner. 

• Kommunikationskampagne Ådale og vandløb 

• Havplanen kommer også i høring – Udmøntning af Havplanen 

• Positionspapir for Kyst og hav 

• Positionspapir Klimatilpasninger for at imødegå klimaforandringer 



             

 

     

 

• Positionspapir for prædatorer 

• Revision af bekendtgørelse for det rekreative fiskeri - tidsplan 

• Kommunikationskampagne Kystvande 

• Plan for hvordan vi bliver flere medlemmer i DSF 

• FB skal have et forslag til nye vedtægter klar til Landsdelsmøder i 

marts 

• Kommunikationskampagne Prædatorer 

• Planlægning af Landsdelsmøderne i marts 2022 

• Planlægning og forberedelse af Kongressen, der afvikles i november 

2022 

 

8. Vi kigger frem imod Kongressen 2022  

 

Baggrund: 

 

Vi holder kongres den 25. til 27. november 2022. Der er reserveret lokaler i 

Vingsted Hotel og Konferencecenter. 

 

Beslutningstema: 

 

Formålet med dette punkt er, at FB i god tid kan forholde sig til valg til forbunds-

bestyrelsen og kandidater til suppleanter. 

 

Følgende er på valg: 

• Hans E Nielsen  

• Simon Rømer  

• Morten Jacobsen  

• Frederik Lorentzen (suppleanter er altid på valg på den førstkommende 

kongres efter de er indtrådt i FB)  

• Morten Nielsen (suppleanter er altid på valg på den førstkommende 

kongres efter de er indtrådt i FB)  

  

Beslutning: 

FB drøftede sammensætning af FB. Når der skal udvælges kandidater, er det vig-

tigt at have for øje, at FB’s sammensætning skal afspejle diversiteten i medlems-

skaren.  

 

De FB-medlemmer, som er på valg på den kommende kongres, er alle på nuvæ-

rende tidspunkt villige til at modtage genvalg. 

 

9. Evaluering af telefonisk kontakt med et antal medlemsforeninger 

 

Baggrund 

 

Hen over foråret er 48 foreninger blevet kontaktet telefonisk. Formålet var at 

høre, hvordan de havde det. Der blev udarbejdet en spørgeguide for at sikre, at 

alle foreninger blev stillet de samme spørgsmål. Svarene er blevet skrevet ind i et 

skema. 

 



             

 

     

 

Vores praktikant Simon Studsgaard har læst svarene og samlet dem i en rapport.  

 

Beslutningstema 

 

FB skal drøfte rapportens konklusioner. 

 

Beslutningen: 

 

Alle foreninger, som er blevet ringet op, har taget godt imod opkaldet. 

Der er overvejende stor tilfredshed med DSF’s arbejde blandt medlemsforenin-

gerne såvel de politiske, og det som udføres af sekretariatet. 

 

Rapporten vil indgå i arbejdet med at lave en plan for, hvordan vi bliver flere 

medlemmer i DSF. 

 

10. Lystfisker Danmarks analyse ”Fremtiden Lystfiskerforening”  

 

Baggrund: 

 

Lystfisker Danmark har i maj–juni 2021 lave en analyse blandt 204 lystfiskerfor-

eninger. Der er udarbejdet en foreløbig rapport. Rapporten indledes med et lille 

resume som kunne være en god ballast at have med til lørdagens seminar. 

 

Beslutningstema 

 

FB skal have en kort drøftelse af de væsentligste konklusioner. 

 

Drøftelse: 

 

FB havde følgende bemærkninger til analysen: 

• Analysens tilgang er overvejende negativ.  

• Er de grupperinger, som foreningerne er inddelt i, rigtig? 

• Det er en fejl at kalde ”put and take fiskeri” for søfiskeri 

• Når der skrives, at der er 500.000 lystfiskere, skal man være      

opmærksom på, at der er mange dobbeltgængere. 

 

FB ser frem til at læse den endelige rapport. 

11.  Evaluering af Jan Ejlsted oplæg 

 

Baggrund: 

 

På FB-mødet den 19. juni 2021 holdt Jan Ejlsted et oplæg med titlen ”Hvordan får 

DSF max indflydelse”.  

 

Beslutningstema: 

 

FB skal evaluere oplægget og drøfte, hvad DSF kan tage med fra oplægget. 



             

 

     

 

Beslutning: 

 

Oplægget var inspirerende og FB noterede sig følgende opmærksomhedspunkter: 

 

• I politisk interessevaretagelse er det vigtigt at tale med alle partier 

• Det er en god ide at lave alliancer bl.a. med erhvervet (grejbran-

chen) 

• Det er vigtigt, at kommunikationsteamet er centralt i vores arbejde 

med at sætte den politiske dagsorden 

• Lystfiskeri kan være et af elementerne i egnsudvikling 

• Fastsæt målsætninger inden for vores fokusområder 

• Kan vi lave en ordning for donationer, som den DOF har? 

 

12.  Næste møde 

 

Næste møde er onsdag den 27. oktober 2021 kl. 19.00 og finder sted via teams. 

 

Følgende emner er foreløbigt på dagsordenen 

• Drøftelse af hvordan vi bruger ”Talerør til DSF” 

• Evaluering af bestyrelsesseminar. 

 

13.  Gensidig orientering 

 

• Der er kommet forslag til en ny Finanslov. Vi vil tage en drøftelse 

med miljøordførerne. I denne drøftelse vil vi påpege, at der er for få 

penge afsat til gennemførelse af Vandplan 3 og fjernelse af de store 

spærringer. Sekretariatet laver et notat om vores holdninger til de 

store spærringer. Vi vil endvidere arbejde for at få en kronik på Al-

tinget. 

 

• Møde den 14. september 2021 med foreningerne på Sjælland vedr. 

bekendtgørelse for det rekreative fiskeri. Ikke medlemsforeninger er 

også inviteret til dette møde. 

 

14. Evt. 

 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 

Lars Rasmussen, september 2021 


