
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: lørdag den 13. november 2021 kl. 09.30 – 15.00. 

Mødested: Vingsted Hotel og konferencecenter.  

Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Arne Lauritzen, Simon Rømer, Morten 

Jacobsen, Frederik Lorentzen, Morten Nielsen og Lars Rasmussen. 

Afbud: Hans E. Nielsen, Jan Karnøe og Linda Bollerup 

1. Godkendelse af Dagsordenen (Kl. 10.00 - 10.05) 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2021. (Kl. 10.00 - 

10.05) 

Referatet er udsendt med Forbundsnyt den 11. november 2021. 

3. Siden sidst (Kl. 10.05 – 10.15) 

Status på arbejdet med ”Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund”. I uge 47 og 

48 bliver formålet med ”Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund skærpet, og der 

bliver udarbejdet en markedsføringsplan. 

I uge 45 tager vi fat på at planlægge landsdelsmøderne i foreningerne. Der bliver 

givet en kort status.  

FB besluttede, at sekretariatet spørger følgende foreninger: Lystfiskerforeningen 

for Frederikshavn og omegn, Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening, Kolding 

Sportsfiskerforening samt Kalundborg Sportsfiskerforening. 

Positionspapir for Muslinger: Kaare har skrevet forslag til formulering om tilgæn-

gelighed. Forslagene er udsendt til FB sammen mødenotat fra sidste møde.  

Sekretariatet indarbejder forslaget i positionspapiret. 

4. Vi skal være flere i DSF (KL.10.15 – 11.15) 

Baggrund: 

Torben Kaas nævnte ved sin tiltrædelse, at ”vi skulle være flere i DSF”. Det er 

faktisk også lykkes. I oktober 2020 var vi 16.817 medlemmer, d.d. er vi 17.550 

medlemmer. 

DSF og medlemsforeningerne er inde i en positiv udvikling. Det er derfor et godt 

tidspunkt for en proces, som skal afklare, hvilke nye initiativer/forandringer vi skal 

tage for at blive endnu flere.  



            

 

 

     

For kunne vurdere, hvilke initiativer vi skal tage, har vi arbejdet på at tilvejebringe 

noget viden. Udgangspunktet for dette arbejde har været at forsøge at afklare 

”Hvordan DSF kan blive relevant for lystfiskere?” 

- Vi har brugt konklusionerne i vores rundringning til medlemsforenin-

gerne i foråret 2021 

- Vi har kigget i Lystfisker Danmarks undersøgelse ”De danske Lystfi-

skerforeninger frem imod 2030”. En undersøgelse hvor foreningerne 

spørges om, hvordan de tror, deres forening ser ud i 2030. Herud-

over spørger man enkelte lystfiskere til deres syn på foreningerne. 

(Summary ligger i mappen) 

- Vi har selv lavet en undersøgelse blandt lystfiskere, som ikke er 

medlem af DSF. Her prøver vi at afdække, bl.a. hvordan de bliver 

inspireret til deres fiskeri. 

- Vi har kigget på, hvordan andre interesseorganisationer arbejder. 

Beslutningstema: 

Den viden, som vi har på nuværende tidspunkt, vil blive fremlagt. Herefter skal FB 

have en første drøftelse af tendenserne i de fremlagte analyser. Hvilke initiativer 

kalder denne viden på? 

Beslutning: 

FB drøftede tendenserne i de fremlagte analyser.  

Torben Kaas og undertegnede udarbejder en konkret plan for, hvordan ”vi bliver 

flere i DSF”. Første skitse bliver fremlagt for FU den 9. december 2021, i forbindelse 

med arbejdet med driftsbudget for det kommende år. Planen skal endelig godken-

des af FB på møde den 6. januar 2022. 

5. Gennemgang af mødeplan for 2022 (Kl. 11.15 – 11.30) 

Baggrund: 

I vores årshjul for 2021 og 2022 har vi kun lagt de fysiske møder ind. Årshjulet er 

nu blevet forsynet med forslag til supplerende teams-møder i 2022.  

Årshjulet ligger i mappen. 

Beslutningstema: 

FB skal gennemgå årshjulet og godkende mødeterminerne. 

Beslutning: 



            

 

 

     

Mødeplanen for det kommende år blev drøftet og justeret. De aftalte møder er 

indkaldt via Outlook og justeret i årshjulet, som ses her. 

Landsdelsmødet i Region Sjælland som oprindelig var planlagt til den 24. marts 

2022, blev flyttet til den 22. marts 2022. 

6. Orientering om arbejdet i Nationalpark Vadehavets bestyrelse v/ Simon 

Simonsen. (Kl. 11.30 – 12.00) 

Vi får besøg af Simon Simonsen, som er vores repræsentant i bestyrelsen for Na-

tionalpark Vadehavet. Simon Simonsen giver en orientering om arbejdet i besty-

relsen.  

Beslutning: 

Simon Simonsen gav en grundig orientering om arbejdet i bestyrelsen for Natio-

nalpark Vadehavet. I den forbindelse blev Torben Kaas inviteret til at aflægge se-

kretariatet for Nationalpark Vadehavet et besøg i foråret 2022. 

7. Samarbejde med en brancheforening (Kl. 13.00 – 13.30) 

Baggrund 

Sammen med Claus Eriksen, direktør i Go Fishing, satte vi i sommer gang i et ar-

bejde, som skulle afsøge, om der var basis for at etablere en brancheforening.   

Herudover har DSF givet tilsagn om at stille sekretariat og regnskabsbistand til rå-

dighed for en brancheforening. 

Målgruppen for foreningen er alle med virke inden for dansk lystfiskeri eksempelvis 

grejgrosister, grejbutikker, guider, overnatningssteder m.fl. 

Overordnet skal brancheforeningen fremme og kommunikere medlemmernes og 

branchens interesser – samt være branchens politiske talerør. At have en hel bran-

che i ryggen vil kunne understøtte DSF’s natur- og miljøpolitiske arbejde.  

Blandt mulige konkrete arbejdsområder og emner for foreningen er bl.a. nævnt: 

• Alliance med Danmarks Sportsfiskerforbund i enkeltsager for at repræsen-

tere både brugere og branche – og opnå større politisk slagkraft (eksempel-

vis skarvforvaltning). 

• Fremme af danske fiskebestande. 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EZa8a7_r341Lk55Ln5oOyEcBHoB9txmipkaUQLOZyrjOow?e=AyEszx


            

 

 

     

I august og september har der været afholdt møder med en mindre gruppe bestå-

ende af forskellige potentielle medlemmer. Gruppens opgave har været at lave et 

konkret oplæg til brancheforening og afsøge, om der er interesse for at skabe en 

brancheforening. 

Alt tyder på, at der er interesse for en brancheforening, og der arbejdes hen imod 

at afholde en stiftende generalforsamling den 19. januar 2022. 

Navnet på foreningen bliver ”Dansk Lystfiskeri”. 

Beslutningstema: 

Torben Kaas vil uddybe ovennævnte, hvorefter bestyrelsen skal drøfte, hvordan 

DSF skal arbejde sammen med en brancheforening. Skal vi være fuldgyldigt med-

lem, eller skal vi være en nær samarbejdspartner? 

Beslutning: 

Jan Karnøe havde fremsendt sine bemærkninger skriftligt, han anbefalede et sam-

arbejde uden medlemskab. 

Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af, hvordan DSF skal arbejde sammen 

med Dansk Lystfiskeri. FB anerkender, at der kan være fordele og ulemper.  

Det er en styrke, at alle interessenter omkring lystfiskeri i Danmark kan tale med 

én stemme. Udover de nævnte mærkesager vil adgang til fiskevande også være 

en vigtig sag. 

Et nært samarbejde med bl.a. Danske Ørredsøer kan karambolere med vore hold-

ninger til dambrug. Lige som flere foreninger ikke accepterer professionelle fiske-

guider. 

FB mener dog, at ovennævnte ulemper bedst kan håndteres ved at være fuldgyl-

digt medlem af Dansk Lystfiskeri og dermed bære vores holdninger ind i organisa-

tionen. Det blev endvidere besluttet at DSF vil gå efter en bestyrelsespost. 

For at være forberedt på spørgsmål om vores deltagelse, udarbejdes der en        

Q & A. 

8. Gennemgang og drøftelse af forslag til nye vedtægter (kl. 13.30 – 15.00) 

Baggrund: 



            

 

 

     

På FB-mødet i december 2020 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle ar-

bejde på en modernisering af DSF’s vedtægter. Arbejdsgruppen består af Hans E. 

Nielsen, Arne Lauritzen, Anne Holbæk og Lars Rasmussen.  

Gruppen har holdt tre møder og udarbejdet et forslag til nye vedtægter. Efter FB’s 

drøftelse skal vedtægterne drøftes med vores advokat. 

Forslaget til vedtægtsændringer skal drøftes med foreningerne på landsdelsmø-

derne i marts 2022. 

Vedtægter for DSF og vedtægter for individuelle medlemmer er skrevet sammen i 

ét sæt vedtægter. 

Undertegnende har været sekretær for gruppen. Det er mit navn, der står ved 

spørgsmål og kommentarer. 

Forslag til nye vedtægter ligger i mappen. (Der er lavet en forsigtig korrektur på 

udkastet) 

Beslutningstema: 

FB skal gennemarbejde udkastet til nye vedtægter. 

Beslutning: 

Bestyrelsen drøftede forslaget til nye vedtægter.  

Der blev indarbejdet nogle få korrektioner. Dokumentet med korrektionerne ind-

skrevet ligger i mappen. Kan også tilgås via dette link. 

Udvalget drøfter nu forslaget med vores advokat, hvorefter FB endnu engang 

drøfter forslaget. Det endelig forslag til nye vedtægter vil blive fremlagt for med-

lemsforeningerne på landsdelsmøderne i marts 2022. 

9. Gensidig orientering 

• Mandag den 8. november var alle lystfiskerforeninger i Vestdanmark invite-

ret til møde vedr. revideringen af ”Bekendtgørelse for det rekreative fiskeri”. 

Mødet blev holdt i Silkeborg, med ca. 40 deltagere. Det var et opløftende og 

konstruktivt møde. 

• Orientering om hvilke politiske budskaber vi sender i forbindelse med kam-

pagnen ”Vilde vandløb nu”.  

Dette er det seneste bud efter et møde mandag den 15. november: 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/bestyrelsen/EWI7DVaVJVVNiRt2_7RLKjMBLapNXiZfhou5NkvSdpLngA?e=DIJ3Cj


            

 

 

     

Der vil blive udarbejdet en kronik til landsdækkende dagblade og Altinget 

om de udfordringer, som vandløbene har. Vi forsøger at få noget lokal presse 

på spærringen ved Jyllings Holm og spærringer i Suså. Sluttelig overvejes 

det, om der skal endnu en kronik om, hvordan Multifunktionel jordfordeling 

kan hjælpe de danske vandløb med udgangspunkt i Kongeåen. 

• Den 9. december 2021 drøfter FU driftsbudget for 2022, som herefter sendes 

til godkendelse hos FB. 

• Arne Lauritzen har deltaget i bestyrelsesmøde i Søsportens Sikkerhedsråd 

samt i bestyrelsen for Fishing Zealand. Dette møde blev dog udsat, da der 

kom flere afbud på selve mødedagen.  

• Morten Jacobsen har holdt oplæg til Havørred Jam, som var arrangeret af 

Fishing Zealand. 

10. Næste møde 

 onsdag den 6. januar 2022 kl. 19.00 – 21.30 og holdes over Teams. 

På dette møde skal FB fortsætte drøftelserne af en plan for, hvordan vi bliver flere 

i DSF. 

11. Evt. 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 

Lars Rasmussen, november 2021 


