
 

Beslutningsreferat fra Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres  

afholdt den 26. – 27. november 2022 i Vingsted Hotel og Konferencecenter. 

 

Kongressen blev åbnet af formand Torben Kaas.  

 

Dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent. 

 

Advokat Andreas Lybech og advokat Flemming Elbæk blev valgt som dirigenter henholds-

vis lørdag og søndag. 

 

Dirigenten konstaterede, at kongressen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, samt 

at dagsordenen opfylder vedtægternes bestemmelser.  

 

Dagsordens punkt 2. Prøvelse af kongresmedlemmernes repræsentationsret.  

 

Dirigenten konstaterede, hvilke af de tilmeldte delegerede, som var til stede. 

 

Dagsordenens punkt 3. Forbundsbestyrelsens beretning. 

 

Torben Kaas aflagde Forbundsbestyrelsens beretning. 

 

Der var stor ros til beretningen, som viste den bredde, der er i lystfiskeriet. I den efter-

følgende drøftelse af Forbundsbestyrelsens beretning blev følgende emner berørt: 

 

• Spildevand fra renseanlæg i vandløbene kan være et problem. Især når spildevan-

det centraliseres i store moderne rensningsanlæg, der modtager spildevand fra et 

stort område. Her blev der rejst kritik af sekretariatets rådgivning i en konkret 

sag. 

• Grødeskæring er en udfordring i flere vandløb, især i habitats områder. 

• Kan konsortier, som er mere eller mindre lukkede, melde sig ind i DSF? Konsortier 

kan optages som juridiske enheder, men det er Forbundsbestyrelsen, som afgør 

eventuel optagelse og fastsætter prisen. 

• Det er vigtigt, at de frivillige foreningers fiskevand bliver promoveret i Sportsfis- 

keren og på Forbundets kanaler. 

• Støtter DSF DCV? DSF arbejder for en pristalsregulering af fiskertegnene og der-

med en regulering af priser for laksesmolt, således prisen matcher DCV’s produk-

tionsomkostninger. 

• De kystnære områder og havet er i en dårlig forfatning. Det er godt, at DSF sæt-

ter fokus på dette. Der skal være opmærksomhed på muslingeproduktion i Maria-

ger Fjord og andre fjorde. DSF’s udgangspunkt er vores positionspapir om muslin-

ger. Positionspapiret kan læses her. 

• ”Grus-puljen”. Der er godt gang i restaureringsarbejdet og derfor er det vigtigt, at 

have fokus på at tilføre ekstra midler til ”grus-puljen”. Det bør også overvejes at 

hæve maksimumsbeløbet pr. projekt udover de kr. 30.000, som er gældende i 

dag. 

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/positionspapirer


             

 

     

• Bliv NaturligVis er et godt projekt. Der er lavet et fantastisk godt og meget omfat-

tende undervisningsmateriale om fiskeri. Jægerne fylder meget i projektet, hvilket 

afspejler størrelsesforholdet mellem de to organisationer. Herudover varetager DJ 

også projektledelsen. 

• Skarvproblematikken – vigtigt at have og fastholde fokus på dette store problem. 

• Medlemstilvækst er vigtigt, men det er ikke kun Forbundets ansvar. Det er også 

foreningernes ansvar. 

• Vi skal forberede os på en strategi for, hvad vi gør, når det viser sig, at Danmark 

ikke når i mål med vandområdeplanerne i 2027. 

• I forhold til arbejdet med politisk interessevaretagelse skal vi være opmærk-

somme på, at flere medlemsforeninger har kontakt til lokale folketingspolitikere. 

• Hvordan arbejder DSF med randzonerne? DSF arbejder for 100.000 ha til randzo-

ner. 

• Samarbejde med grejforhandlerne er en god ide, men det er vigtigt at huske de 

lokale foreninger i dette samarbejde. 

• I forhold til erhvervsfiskeriet i de østvendte jyske fjorde. Det kunne være en god 

ide at undersøge, hvor stor beskæftigelsen er i dette erhverv. 

• Fiskeskoler er et godt aktiv for foreningerne. Kolding Sportsfiskerforening har haft 

500 elever gennem et forløb hvert år. 

• Sportsfiskeren. Er det det eneste, vi kan tilbyde nye medlemmer? Kunne det over-

vejes, at vi har flere produkter, hvor kun medlemmerne har adgang f.eks. en 

app? 

• Der er flere, som ikke er lystfiskere, der melder sig ind for at støtte vores arbejde 

f.eks., gav vores havbrugskampagne flere medlemmer. 

 

Forbundsbestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

Dagsordenens punkt 5. Udvalgsberetninger 

 

Handicapudvalget v/Egon Dall.  

Direktør Lars Rasmussen gav en kort oplæg om udvalgets tilbliven og arbejdsopgaver i 

Egon Dalls fravær. Udvalget er blevet til på initiativ fra Egon Dall. Udover Egon Dall sid-

der Søren Grothe og Lisa Dalgaard i udvalget.  

 

Danmark har flere handicapegnede fiskepladser, men der er problemer med vedligehol-

delse af dem. Her opfordrer udvalget til, at der samarbejdes med de lokale lystfiskerfor-

eninger om vedligeholdelsen. Udvalget er i øjeblikket ved at færdiggøre vejledninger til 

etablering af handicapegnede fiskepladser. 

 

Juniorudvalget v/Gunnar H. Pedersen. 

Udvalget består af: 

• Mike Birch (MB), juniorleder i Odense Sportsfiskerklub  

• Jesper Ladegaard Nielsen (JLN), juniorleder i Holstebro og Omegns Fiskeriforening  

• Kim Larsen, formand i Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn 

• Marie Brandt Fiskeklub København. 

 



             

 

     

Udvalgets primære mål er at udarbejde et inspirationsmateriale til foreninger, som arbej-

der med juniorer eller påtænker det. Herudover har udvalget besøgt Fiskeakademiet, 

hvilket havde været en stor oplevelse, hvor udvalget mødte super engagerede instruktø-

rer – som er ”knagende dygtige”. 

 

Spørgsmål til Fiskesektionernes beretning i den skriftlige beretning. Der var ingen 

spørgsmål til udvalgenes skriftlige beretninger. 

 

Dagsordenens punkt 6. Beretning om og godkendelse af foregående 2 års regn-

skaber samt beslutning om at meddele Forbundsbestyrelsen decharge  

 

Regnskaberne for 2020 og 2021 er realiseret i en periode, hvor Danmark blev ramt af 

Covid-19, hvilket afspejler sig i regnskaberne. 

 

• Fra august 2019 (15.594) til november 2021 oplevede vi en medlemstilvækst på 

ca. 2.000 (17.536). I august 2022 har vi mistet ca. 1.000 af dem, hvilket betyder 

at vores nettotilvækst siden august 2019 er på ca. 1.000 medlemmer. Medlems-

tallet d.d. 16.703 medlemmer.  

• Covid-19 restriktionerne betød, at en række møder/arrangementer blev aflyst. 

• Vi har fået smag på indtægtsgivende virksomhed: Fiskeskoler for flygtninge, Hav-

ørreden tilbage til Gudenåen, Fiskeekspressen, Return of the Cod og Kysthjælper-

projektet.  

• Udvikling af vores digitale kanaler er sket gennem støtte fra SMV-digital og op-

sparede supporttimer. 

• Tre medarbejdere på barsel – DEJLIGT. Det giver nogle udfordringer, men også 

muligheder. 

 

Resultat: 2020: Overskud på kr. 474.837. 2021: Overskud på kr. 721.569 

 

Lars Rasmussen gennemgik og forklarede regnskaberne. 

 

Regnskaberne blev godkendt, og forbundsbestyrelsen blev meddelt decharge. 

 

Lars Rasmussen afsluttede med en kort status på regnskabet for indeværende år: 

 

• Forbundsbestyrelsen har tidligere bevilget et beløb på kr. 150.000 til projektet ”Vi 

skal være flere". Beløbet er ikke indregnet i budgettet. 

• Inflation m.m. får betydning for årets resultat (vi har fokus på reduktion af udgif-

ter). 

• Herudover er der foretaget en lønregulering på ca. 4 % med virkning 01.07. 2022 

gældende til 31.12.2023 – grundet lønefterslæb i sekretariatet. 

 

Resultatet for 2022 forventes at være tæt på det budgetterede overskud på kr. 11.000. 

 



             

 

     

Dagsordenens punkt 7. Godkendelse af foregående 2 års regnskaber for ”Fon-

den til fiskeriets fremme”, samt beslutning om at meddele bestyrelsen de-

charge. 

 

Lars Rasmussen gennemgik og forklarede fondens regnskaber for henholdsvis 2020 og 

2021. Der har været begrænset aktivitet i de to år. Der er blevet overfør kr. 21.419 fra 

Dianalund Lystfiskerforening, som er blevet nedlagt. 

Herudover overføres indtægterne fra støttemedlemsskaber grundet instruks fra Indsam-

lingsnævnet. 

 

Fondens egenkapital er nu kr. 34.861. 

 

Regnskaberne blev godkendt, og bestyrelsen blev meddelt decharge. 

 

Dagsordenens punkt 8 Indkomne forslag. 

 

Forslag nr. 1: Forbundsbestyrelsens forslag til nye vedtægter v/Forbundsbesty-

relsen. 

 

Baggrund v Formand Torben Kaas: 

 

Arbejdet blev igangsat i foråret 2021, hvor der blev nedsat en arbejdsgruppe, der bestod 

af Hans E. Nielsen, Arne Lauritzen, Anne Holbæk og Lars Rasmussen. Siden er arbejds-

gruppen blevet suppleret af Kim Hermann, Syddanske Lystfiskere, og Gunnar H. Peder-

sen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening. 

 

Formålet med arbejdet var: 

• Opdatering af vedtægterne og tilpasse dem så de samme vedtægter favner både 

foreninger og individuelle medlemmer. 

• Vedtægterne skal give bedre og mere fleksible rammer for den daglige ledelse af 

forbundet. 

• At skrive vedtægterne i et moderne og ensartet sprog. 

 

De væsentligste ændringer: 

• Forbundets formål er gjort mere generelt – må ikke være en spændetrøje. 

• Kongressen beslutter kontingentsatserne. Bestyrelsen præsenterer handleplaner 

for kongressen og beslutter så budgettet. 

– Kontingenter for år 1 efter kongressen vedtages på kongressen. 

– Kontingentet for år 2 stiger med nettoprisindekset oktober – oktober. 

• Færre medlemstyper. Foreningerne kan have junior-, ungdoms-, senior- og fami-

liemedlemmer. Individuelle kan være senior- eller familiemedlemmer. 

• Forbundsbestyrelsen kan afprøve nye medlemstyper og nye kontingent- og op-

krævningsformer. 

• Kongressen skal ikke vælge næstformand. Forbundsbestyrelsen konstituerer sig 

med op til to næstformænd. 

• Vi skal kende bestyrelseskandidater i god tid. 



             

 

     

• De delegerede for de personlige medlemmer skal i samarbejde med sekretariatet 

afholde regionsmøder. Disse møder kan afholdes elektronisk. 

 

Forbundsbestyrelsens forslag til vedtægter blev gennemgået dirigenten. Der blev fortaget 

følgende korrektioner: 

 

I indholdsfortegnelsen blev følgende rettet: §4 blev rettet fra kommunikation til opta-

gelse. §5 blev rettet fra optagelse til kommunikation. 

 

§19 stk. 4 blev rettet fra: ”Vedtægtsændringer generelt kræver tilslutning fra både 2/3 af 

antallet af de fremmødte kongres-delegerede og 2/3 af antallet af de på kongressen re-

præsenterede stemmer”. 

Til: ”Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver 3/4 af de fremmødte kongresdelegerede 

samlede stemmeantal”. 

 

Forbundsbestyrelsen blev pålagt at fremlægge et forslag om stemmemajoriteten ved 

vedtægtsændringer, som tager højde for forholdet mellem foreninger og de personlige 

medlemmer til kongressen i 2024. 

 

Herudover skal Forbundsbestyrelsen udarbejde nærmere bestemmelser for: 

• Valg af repræsentanter for de personlige medlemmer og opstilling af kandidater 

hertil. 

• Kommunikation mellem repræsentanterne for de personlige medlemmer og de 

personlige medlemmer. 

• Afvikling af regionsmøder. 

Ovennævnte skal ligeledes forelægges på kongressen i 2024. 

 

Herefter blev vedtægtsændringerne godkendt. Det forudsætter dog, jævnfør de gæl-

dende vedtægter, at ændringer i § 20 og § 26 skal godkendes på en urafstemning.  

Urafstemning gennemføres af forbundets revisorer og iværksættes umiddelbart efter 

kongressen. Kongressen besluttede, at fristen for stemmeafgivelse er tre uger. 

 

 

Forslag nr. 2 a. Forslag fra Hadsten Lystfiskerforening 

 

DSF bør indlede et samarbejde med Danmarks Jægerforbund, vi vil tale med en helt an-

den vægt med 100.000 medlemmer, mod nu 17.000. Det kunne ligeledes åbne op for et 

fælles blad med en langt bedre økonomi. Til inspiration kan vi kigge på Norge, hvor en 

sammenlægning fandt sted for mange år siden, de taler for 120.000 medlemmer i Jagt 

og Fiskeri og udgiver 10 blade om året. 

 

 

Forslag nr. 2 b. Forslag fra Hadsten Lystfiskerforening 

 



             

 

     

DSF bør udbygge medlemssystemet med et integreret regnskabssystem for at lette den 

administrative del af foreningsdriften, eller i det mindste lave en fælles aftale for med-

lemmerne med en af de moderne udbydere som Dinero, Billy... etc. 

 

 

Forslag nr. 2 c. Forslag fra Hadsten Lystfiskerforening 

 

DSF vil arbejde for at finde en løsning med en eller flere banker omkring håndtering af 

kontanter. I dag er det blevet uhyre vanskeligt og kostbart for foreningerne at indsætte 

kontanter i bankerne. 

 

Forslagene 2a, 2b og 2c blev trukket tilbage da, Hadsten Lystfiskerforening ikke deltog i 

kongressen. 

 

Dagsordenens punkt 9. Forbundsbestyrelsen forslag til indsatser i den kom-

mende kongresperiode. 

 

Morten Jacobsen fremlagde forbundsbestyrelsens forslag til indsatser i den kommende 

kongresperiode. 

 

Indsatserne tager sit udgangspunkt i, at DSF er en interesseorganisation for lystfiskere i 

Danmark med følgende vision: 

• Lystfiskeri for alle – i en rig natur med flere vilde fisk. 

 

Og følgende mission: 

• DSF arbejder for at skabe det bedst mulige grundlag for alle, der vil dyrke lyst- og 

sportsfiskeri i Danmark. 

 

De væsentligste kerneopgaver er: 

• at arbejde for en bedre natur-, miljø- og fiskeriforvaltning.  

• at gøre lystfiskeriet til en spændende og meningsfuld fritidsinteresse.  

• at gøre det lettere at være foreningsleder.  

 

DSF er vandmiljøets vagthunde.  

• Vi udarbejder klager, når vi skal have prøvet godkendelser, dispensationer og til-

ladelser ved Nævnet, hvis vi mener, de ikke overholder loven eller er fagligt util-

strækkelige. 

• Udarbejder høringssvar til bekendtgørelser og lovforslag samt udkast til godken-

delser, dispensationer og tilladelser. 

 

I sin fremlæggelse tog Morten Jacobsen udgangspunkt i følgende overskrifter: 

 

Medlemstilvækst - ” Vi skal være flere” 

• Uddannelsesforløbet.  

• Grejbutikker. 

• Udbygge vores administrationssystem med MobilePay Subscriptions. 



             

 

     

• Afprøve fleksible former for personligt medlemskab. 

• Besøge ved potentielle medlemsforeninger 

• Legitimitet for de delegerede for de personlige medlemmer. 

 

Fiskeri-, natur- og miljøpolitik 

• Vandplanperiode 3 – genbesøges i 2024, hvor der skal tages stilling til bl.a. de 

store spærringer. 

• Prædatorer. 

• Afskaffelse af erhvervsfiskeriet på søer. 

• Undersøgelse af den socioøkonomiske værdi af fiskeri på søer. 

• Havmiljøet.  

• Være aktiv i at forbedre det kystnære havmiljø. Vores kysthjælperprojekt. 

• De marine naturnationalparker. 

• De andre grønne organisationer. 

• Genopbygge vores politiske netværk på Christiansborg.  

• Christiansborgkonference.  

• Regulering af laksefiskeriet i Østersøen.  

• Fokus på brakvandsrovfiskene.  

 

I forhold til medlemsforeninger 

• Fondsansøgning om biodiversitetskrise, frivillighed og foreningsliv.  

• Udbygge vores arbejde i vores lokale Natur- og miljøteams.  

• Lederuddannelse/seminar for aktive i foreninger og forbundet. 

• Nedsætte arbejdsgruppe som skal udvikle vores administrative hjælp til forenin-

gerne. 

 

Kommunikation: 

• Gennemføre kommunikationskampagner. 

• Øget markedsføring af medlemskaber på sociale medier.  

• Medlems- og velkomsttilbud. 

• Min Side på sportsfiskeren.dk. 

• Win back / reaktivering af udmeldte medlemmer. 

• Forbedre medlemmers kunderejse. 

• Flere videokoncepter. 

 

Der blev fremsat et forslag om, at DSF skulle udgive en publikation under navnet ”Sådan 

ligger vandet” en gang om året. 

 

Dagsordenens punkt 10. Forbundsbestyrelsen forslag til Kontingentsatser i 

2023 og 2024 v/ Morten Jacobsen 

 

Forbundsbestyrelsen forslår, at kontingentsatserne for 2023 bliver de samme som i 

2022, og, at der i 2024 bliver en regulering med pristalsindekset fra oktober 2022 til ok-

tober 2023. Forbundsbestyrelsen er opmærksom på, at pristalsindekset kan stige og 

falde. 

 



             

 

     

Grundlaget for forslag til kontingenter for 2023 og 2024 er Forbundsbestyrelsens mål-

sætning om en medlemstilvækst på 6 % årligt. Baggrunden for denne målsætning er 

Forbundsbestyrelsens strategi for ”Vi skal være flere i DSF”. 

 

Denne strategi bygger på følgende antagelser: 

• Lystfiskerforeningerne er grundlaget for lystfiskeriet i Danmark.  

• Lystfiskere er fokuseret på at FANGE FISK, HAVE DET RIGTIGE GREJ, KOMME UD 

I NATUREN, herefter kommer den fiskeri-, natur- og miljøpolitiske bevidsthed. 

• DSF’s arbejde er en vigtig faktor i den danske naturdebat/naturdagsorden 

 

For et nå en medlemstilvækst på 6 % årligt i 2023 og 2024 sættes følgende initiativer i 

gang: 

 

• Kurser og fiskeuddannelse 

• Kommercielt samarbejde 

• Foreningsservice/foreningsudvikling 

• Kommunikation 

 

Følgende kontingentsatser blev foreslået: 

 

Foreningsmedlemmer                               2022                       2023 2024 
Junior 0,00 0,00 0,00 
Unge 300,00 300,00           300,00 +indekset 
Senior 450,00 450,00 450,00 + indekset 
Familiemedlemsskab 1 
*) 

565,00 565,00 565,00 + indekset 

Personlige medlemmer 450,00 450,00 450,00 + indekset 
Personlige Familier 565,00 565,00 565,00 + indekset 
 

Forbundsbestyrelsens forslag til kontingentsatserne for 2023 og 2024 blev vedtaget. 

 

Dagsordenens punkt 11. Valg af medlemmer til bestyrelsen, 

 

På valg var: 

• Hans E. Nielsen 

• Morten Jacobsen  

• Simon Rømer (Genopstiller ikke) 

• Frederik Lorentzen 

• Morten Nielsen (Genopstiller ikke) 

 

Følgende stiller op til valg til Forbundsbestyrelsen: 

• Hans E. Nielsen 

• Morten Jacobsen  

• Hanna Vestergaard 

• Frederik Lorentzen 

• Kenn Larsen 

 



             

 

     

Da der ikke blev opstillet yderligere kandidater, blev de foreslåede kandidater valgt med 

akklamation. 

 

 

Dagsordenens punkt 12. Valg af fire suppleanter.  

 

Følgende stiller op: 

• Allan Mathiasen 

• Claus Eklundh Christensen 

• Marie Brandt 

• Torben Meldgaard 

 

For at afklare i hvilken rækkefølge suppleanterne skal indgå forbundsbestyrelsen, blev 

der foretaget en afstemning som fik følgende resultat: 

• 1. suppleant Marie Brandt fik 76 stemmer 

• 2. suppleant Allan Mathiasen fik 47 stemmer 

• 3. suppleant Torben Meldgaard fik 36 stemmer 

• 4. suppleant Claus Eklundh Christensen fik 11 stemmer 

 

Dagsordenens punkt 13. Valg af revisor 

 

Rådgivning & Revision A/S blev genvalgt. 

 

Dagsordenens punkt 14. Valg af Voldgiftsret.  

 

Medlemmerne vælges for to kongresperioder og blev valgt sidste år, men i henhold til de 

nye vedtægter skal der være to medlemmer i voldgiftsretten. Forbundets advokat er  

formand for udvalget. Herudover skal der vælges to suppleanter: 

 

På valg er: 

• Peter Lau Lauritsen 

• Erik Thorsen  

 

Valg af suppleanter: 

• Jan Ankjær Sørensen  

• Jesper Thykjær 

 

Peter Lau Lauritsen og Erik Thorsen blev valgt til voldgiftsretten og Jan Ankjær Sørensen 

og Jesper Thykjær blev valgt som suppleanter. 

 

Dagsordenens punkt 15. Eventuelt 

 

• Orientering om ”Støtte til foreningsdrift” v/ Torben Pedersen. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund har indgået en aftale med DK Consult om projektet 

”Støtte til foreningsdrift”. DK Consult er en socialøkonomisk virksomhed.  



             

 

     

 

Projektet tilbyder at støtte foreningerne med forskellige ydelser som f.eks. pro-

jektledelse, sekretærbistand, udvikling af foreningers SoMe aktiviteter m.m. Alle 

ydelser mod betaling. Prisniveauer svinger mellem kr. 8.000 og kr. 16.000. DSF’s 

medlemsforeninger opnår en rabat på 25 %. 

 

• Orientering om Forbundsbestyrelsens planer med ”Fonden til Fiskeriets Fremme” 

v/Direktør Lars Rasmussen. 

 

Det er en god ide at have en enhed, som kan støtte forskellige initiativer i DSF’s 

medlemsforeninger. Det har dog vist sig, at ”Fonden til Fiskeriets Fremme” ikke 

lever op til nutidens fondsbestemmelser. Forbundsbestyrelsen vil derfor i denne 

kongresperiode etablere en enhed - sandsynligvis en forening – med et tidssva-

rende formål. Forslaget bliver forelagt kongressen i 2024. 

 

• Orientering om undersøgelsen Biodiversitetskrise, Lysfiskerforeninger og frivillig-

hed v/Lars Rasmussen 

 

I oktober måned har vi blandt nogle af medlemsforeningerne gennemført en un-

dersøgelse med titlen ” Biodiversitetskrise, Lysfiskerforeninger og frivillighed”.  

Undersøgelsen skal understøtte en fondsansøgning. Formålet med ansøgningen er 

at skaffe ressourcer til at understøtte vores medlemsforeninger i deres natur- og 

miljøarbejde. En indsats, som vi anser for at være meget vigtigt i arbejdet med at 

imødegå biodiversitetskrisen i Danmark. 

For at give fondsansøgningen mest mulig validitet ønsker vi at undersøge vores 

medlemmers og foreningers interesse, vedr. biodiversitet og frivillighed. 

Nogle af konklusionerne er: 

• Der er mange medlemmer over 50 år i medlemsforeningerne, mange af 

disse har været medlem af foreningen i mere end 20 år. 

• Medlemmerne vil gerne yde en indsats for at afhjælpe biodiversitetskrisen, 

især hvis det bidrager til et bedre fiskeri. 

• De unge vil udover at yde en frivillig indsats gerne lære mere, om de kan 

bidrage til at afhjælpe biodiversitetskrisen. 

• Hans E. Nielsen orienterede om, at Forbundsbestyrelsen vil nedsætte en arbejds-

gruppe til at undersøge mulighederne for, hvordan DSF kan understøtte forenin-

gernes administrative arbejde samt udvikling af DSF’s administrationssystem. 

 

Torben Kaas takkede for deltagelse i Kongressen og bød de nye bestyrelsesmedlem-

mer og suppleanter velkommen i bestyrelsen.  

 

Herudover takkede Torben Kaas forsamlingen for en god Kongres og for at stemme 

vedtægterne igennem. 

 

Vi ses til kongres i 2024 den 26. og 27. oktober 



             

 

     

 

Lars Rasmussen, december 2022 


