
 

Referat fra landsdelsmøde i Roskilde den 2. juni 2021. 

 

I mødet deltog repræsentanter fra 10 foreninger og 5 personer overværede mødet via te-

ams. 

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 Torben Pedersen, formand Odsherreds Sports-

fiskerforening  

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 spørgs-

mål: 
Skal kongressen afholdes over en eller to dage? 

Er der behov for en kollektiv bestyrelsesansvars-

forsikring? 

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 drøf-

telse af lokale emner. 

Orientering om FB’s telefoniske kontakt til medlemsforenin-

gerne v/ Arne Lauritzen. 

 

Mødet PP kan tilgås fra dette link. 

 

Oplæg ved Torben Pedersen, formand Odsherreds Sportsfiskerforening 

 

Torben Pedersen fortalte om Odsherreds Sportsfiskerforenings ”rejse” det sidste år. For-

eningen havde i en periode oplevet tilbagegang i medlemstallet og havde derfor brug for 

at revitalisere sig selv. Bestyrelsen har derfor taget følgende tre initiativer: 

- Der blev igangsat en kampagne på de sociale medier som gav en vækst 

på 80 – 100 medlemmer 

- Der er udarbejdet en ny strategi som har fokus på  

o Bestyrelsen arbejder strategisk og træffer strategiske afgørelser.  

o Daglige opgaver og beslutningskompetence ligger i udvalg og hos 

ressourcepersoner.  

o Der planlægges 4 årlige bestyrelsesmøder:  

o 2 strategiske opfølgningsmøder, med deltagelse fra alle udvalg   

o 2 ordinære bestyrelsesmøder 

- I øjeblikket gennemfører man en medlemsundersøgelse, der bl.a.        

afdækker, hvorfor medlemmerne er medlem af foreningen. 

https://youtu.be/wKFJHmRHtF4
file:///C:/Users/lr/Desktop/Bestyrelsens%20arbejdsform%20v/Torben%20Kaas


             

 

     

Torbens oplæg kan ses i mødets PP. 

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 dette indlæg blev der stillet spørgsmål til, hvorfor og er det klogt, at DSF bakker 

op om Grøn Grundlov? 

 

FB’s begrundelse for at bakke op om Grøn Grundlov er: 

 

Hensigten er at tilføje natur og miljø til de 15 borgerrettigheder, der står i Grundloven i 

dag. Det handler på ingen måde om detailstyring, hvor der skal lovændres, hver gang et 

måltal ændrer sig. Det handler om at indføje fem nye borgerrettigheder: 

 

- Retten til ren luft 

- Retten til rent drikkevand 

- Retten til ren mad 

- Pligten til at beskytte naturen 

- Pligten til at bidrage til et sikkert klima. 

 

Der er 145 lande, som har det i deres forfatninger, så igen halter Danmark langt bagef-

ter. 

 

En række virksomheder har stillet sig bag initiativet. Vi er blevet inviteret ind som part af 

Danmarks Naturfredningsforening. De virksomheder, der står bag, skal ganske vist tjene 

penge, hvilket de lever af, men det er også virksomheder med markante grønne profiler. 

 

Der kan læses mere om Grøn Grundlov her. 

 

 

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: 

Indledningsvis blev der konstateret, 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. Der blev rettet opmærksomhed på, at en endags kongres vil være res-

sourcekrævende for dem, som kommer langvejs fra – tidligt oppe og sent hjemme. 

Et konkret forslag: 

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2021/04/danmarks-sportsfiskerforbund-bakker-op-om-groen-grundlov


             

 

     

Afhold kongressen på én dag, og giv mulighed for at spise og overnatte mod betaling. 

Søndag formiddag kunne bruges til spændende oplæg m.m. 

Dette forslag eller varianter blev der bakket op om. 

Vedr. en bestyrelsesansvarsforsikring var der ikke nogen entydig konklusion. Dog blev 

det nævnt, at der skal være et reelt behov før der bruges kr. 40.000 årligt i forsikrings-

præmie. 

Oplæg om et digitalt foreningsforum, hvor foreningerne kan dele viden v/    

Morten Jacobsen. 

Morten Jacobsen gav et kort oplæg. 

Der var 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. 

Forummet vil kunne bidrage til at øge solidariteten blandt medlemsforeningerne. 

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 56 for-

eninger.  

Man har kun talt med én 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 sekre-

tariatet. På følgende områder: 

- Den politiske linje 

- Kommunikationen fra FB til foreningerne 

- Hjælp til natur- og miljøsager 

- Samarbejdet med sekretariatet. 

Fra salen kom der en bemærkning om, at der manglede spørgsmål om de metoder, som 

forbundet bruger, samt at de mest interessante foreninger at tale med må ikke være 

medlemsforeninger. Til det sidste svarede Torben Kaas, at han var i gang med at plan-

lægge besøg hos flere sjællandske foreninger, som ikke er medlem af DSF. 

 

 

Ordet frit 

Per Rasmussen fra Sportsfiskerforeningen Storstrømmen orienterede om, at man i deres 

område manglede fiskeguider og opfordrede til, at foreningerne på Sjælland gik sammen 

og opfordrede Fishing Zealand og DSF til at afholde en uddannelse for fiskeguider. 



             

 

     

Der opstod en drøftelse af, om det skulle være professionelle guider eller guider, som ar-

bejdede frivilligt for foreningerne. 

Det blev aftalt, at Per Rasmussen og sekretariatet arbejder videre med ideen. 

Jan Karnøe fra FB orienterede om, at der i år afholdes Naturens uge i perioden 6. til 12. 

september. Lystfiskeriets dag er en del af Naturens uge og bliver afholdt søndag den 12. 

september. Læs mere om Lystfiskeriets dag her. 

 

Referent/ Lars Rasmussen 

 

https://www.sportsfiskeren.dk/lystfiskeri/nyheder/2021/04/lystfiskeriets-dag-bliver-i-aar-afholdt-soendag-d-12-september

