Referat fra landsdelsmøde i Vingsted den 8. juni 2021

I mødet deltog repræsentanter fra 16 foreninger, og 3 personer overværede mødet via
teams.
Mødet blev optaget og er tilgængelig her
Mødets dagsorden så således ud:
Kl. 18.00 - 18.30

Spisning

Kl. 18.45 - 19.15

Oplæg ved en lokal lystfiskerforening/Sportsfiskerforening
om deres succeshistorie:
Troels Holstein Kaa formand Lystfiskerforeningen AROS

Kl. 19.15 - 20.00

Bestyrelsens arbejdsform v/Torben Kaas

Kl. 20.00 - 20.15

Kaffepause

Kl. 20.15 - 20.30

Forbundsbestyrelsen ønsker at drøfte følgende to spørgsmål:
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.

Kl. 20.45 - 21.15

Lokale emner. Der var ikke kommet nogle ønsker om drøftelse af lokale emner.
Orientering om IHN-smitten ved Biolog Kaare Manniche
Ebert
Orientering om FB’s telefoniske kontakt til medlemsforeningerne ved FB-medlem Arne Lauritzen

Mødet PP kan tilgås fra dette link
Oplæg ved Troels Holstein Kaa formand Lystfiskerforeningen AROS
Troels fortalte om arbejdet med at fusionere to gamle foreninger – Aarhus Lystfiskerforening og Brabrand Lystfiskerforening – til Lystfiskerforeningen AROS.
Udgangspunktet var faldende medlemstal i begge foreninger gennem de sidste 20 år. De
to bestyrelser tog derfor en strategisk beslutning om at arbejde hen imod udvikling frem
for afvikling.
Arbejdet tog derfor udgangspunkt i følgende punkter:
●

Flere midler og ressourcer til at udvikle foreningen

●

Mere fiskevand og flere muligheder for det enkelte medlem

●

Flere arrangementer, aktiviteter og sociale tiltag. AROS arbejder sammen med
flere foreninger.

●

En stærkere junior- og ungdomsafdeling. Afdelingen er vokset fra 25 til 67 medlemmer

●

En sund økonomi der åbner muligheder for udvikling.

Troels kom ind på de mange elementer, som skal overvejes for at lave en vellykket fusion. Inden det egentlige fusionsarbejde gik i gang gennemførte man en medlemsundersøgelse, hvilket var til stor gavn i arbejdet.
Troels’ oplæg kan ses i PP fra mødet.
Bestyrelsens arbejdsform v/Torben Kaas
Torben Kaas tog udgangspunkt i to nye arbejdsformer for FB
-

Hvordan vi arbejder med strategisk politisk kommunikation. Det første
eksempel er ”garn-fri-søer”
Hvordan FB arbejder med udarbejdelse af positionspapirer, som i en kort
form beskriver hvad DSF mener om konkrete emner
Kommunikation via Facebook ”Talerør til DSF”.

Torbens oplæg kan ses i mødets PP.
Under den efterfølgende spørgerunde blev der spurgt til, hvorfor DSF ikke havde klaget
over et sandfodringsprojekt på kysten ud for Nordfyn. DSF er grundlæggende imod sandfodring, men sagerne er meget svære at vinde. Den konkrete sag havde vi dog ikke hørt
om, inden høringen var overstået. Det er vigtigt, at foreninger orienterer os, hvis der
sker noget i deres nærområder, som de mener bør påklages.
Fra flere sider blev der udtrykt opbakning til den måde som FB arbejder på.
Der skal dog være opmærksomhed på, hvordan vi bruger FB gruppen ”Talerør til Danmarks Sportsfiskerforbund”. Husk, at det ikke kun er et talerør fra DSF til medlemmerne,
men også omvendt.
Forbundsbestyrelsen ønsker at drøfte følgende to spørgsmål v/ Hans E. Nielsen:
Skal kongressen afholdes over en eller to dage?
Er der behov for en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring?

I kaffepausen blev ovennævnte to spørgsmål drøftet.
Tilbagemeldinger vedr. afholdelse af kongressen:
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, 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.

Der var ikke tilslutning til at tegne en kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring. Det kunne
være en god ide at udarbejde en vejledning om bestyrelsens ansvar.

Oplæg om et digitalt foreningsforum, hvor foreningerne kan dele viden v/ Morten Jacobsen.
Morten Jacobsen gav et kort oplæg.
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.
FB arbejder videre med ideen.

Orientering om IHN-smitten v/ Biolog Kaare Manniche Ebert
Kaare gav en grundig gennemgang af det, vi på nuværende tidspunkt ved om sygdommen IHN. Vi arbejder hårdt på at få et møde med Fødevarestyrelsen (Hvilket siden er
lykkes). På sportsfiskeren.dk har vi lavet en side, som vi løbende opdaterer. Siden kan
ses her.
Kaares oplæg kan ses i mødets PP.
Orientering om FB’s telefoniske kontakt til medlemsforeningerne v/ Arne Lauritzen.

Arne Lauritzen gav en kort status på dette projekt. Der er kontaktet formænd i 62 foreninger.
Man har kun talt med en kvindelig formand.
Projektet er blevet godt modtaget af foreningerne.
Foreningernes største udfordring er at rekruttere juniorer og nye medlemmer.
Det overordnede billede er, at der er stor tilfredshed med arbejdet i forbundet og sekretariatet. På følgende områder:
-

Den politiske linje
Kommunikationen fra FB til foreningerne
Hjælp til natur- og miljøsager
Samarbejdet med sekretariatet.

Mødedeltagerne udtrykte ros til initiativet.
Ordet frit
Ingen havde noget til dette punkt.

Referent/ Lars Rasmussen

