
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: lørdag den 1. oktober 2022 kl. 09.30 – kl. 15.30  

Mødested: Sportsfiskeriets Hus 

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

Lorentzen, Morten Nielsen, Arne Lauritzen, Jan Karnøe og Lars Rasmussen. 

Afbud: Simon Rømer, Morten Nielsen og Linda Bollerup. 

Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen deltager i drøftelsen af punkt 6 og 7. 

1. Godkendelse af Dagsordenen (kl. 09.30 – 09.45) 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 7. september 2022. (kl. 09.30- 09.45) 

Referatet udsendt med Forbundsnyt den 15. september 2022. 

3. Siden sidst (kl. 09.30 – 09.45) 

Lektor Mogens Flindt fra Biologisk institut har takket ja til at give et oplæg lørdag 

ved Kongressen. 

Anne Holbæk tilmelder de FB-medlemmer, som ikke selv har tilmeldt sig til Kon-

gressen. 

4. Godkendelse af kontingentsatser og rammebudgetter for 2023 og 2024 

(kl. 09.45 – 10.15) 

Baggrund: 

Udgangspunktet for arbejdet med kontingentsatser og rammebudget for 2023 og 

2024 har været: 

Vores strategi for- Vi skal være flere 

Vi arbejder efter en strategi som skal sikre, at vi bliver flere medlemmer i DSF. Denne 

strategi bygger på følgende antagelser: 

• Lysfiskerforeningerne 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 

 

• Kurser og fiskeuddannelse 

• Kommercielt samarbejde 

• Foreningsservice/foreningsudvikling 



            

 

 

     

• Kommunikation 

 

Lønudviklingen 2022 og 2023: 

Der er taget udgangspunkt i 10 fuldtidsstillinger. 

Ved lønforhandlingerne i december 2021/januar 2022 fremførte flere medarbejdere, 

at de mente, at de havde et lønefterslæb. Min vurdering var, at de havde ret. I de 

foregående år har lønudviklingen ligget på 0,5 % til 1,5 %. 

Det blev aftalt, at vi inden sommerferien vil tage en ny løndrøftelse, som vil gælde 

resten af 2022 og hele 2023.  

De budgetterede lønudgifter for 2023 kr. Er 530.000 højere end de budgetterede løn-

udgifter for 2022. Det skyldtes følgende forhold: 

• Lønregulering for 2023 på ca. 4 % pr. medarbejder 

• Julie Myhre sat op i tid fra 30 timer ugentlig til fuld tid pr. 1/7/2022 

• Fastansættelse af Jonas Andersen i kommunikationsteamet 

Prisstigninger grundet krig i Europa og inflation slår igennem inden for: 

• Varme er steget fra kr. 40.000 årligt til kr. 110.000 årligt i 2022 (omk. til se-

kretariatet i 2021: kr. 238.00. I 2022: kr. 340.000) 

• Trykkeudgifter til Sportsfiskeren er i år steget kr. 30.000 for de to sidste 

numre i 2022 

• Kørsel og transport 

2023. 

FU indstiller, at der regnes med en medlemstilvækst på 6% og kontingentsatsen 

for 2023 bliver uændret i forhold til 2022.  

Kontingentsatserne for 2022 og 2023 er: 

• Juniorer  kr.   00,00 

• Unge  Kr. 300,00 

• Seniorer Kr. 450,00 

• Familie 1 kr. 566,00 (To voksne + børn) 

• Familie 2 Kr. 450,00 (En voksen over 25 år + børn) 



            

 

 

     

• Familie 3 Kr. 300,00 (En voksen under 25 år + børn) 

  

Det vil resultere i et underskud på kr. 115.000,00. 

2024: 

En yderligere medlemstilvækst på 6 % i forhold til 2023 og en kontingentstigning 

på 5 %. ”5%” er et estimat for at kunne udarbejde rammebudgettet for 2024. Bli-

ver Forbundsbestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget vil kontingentet i 

2024 være 2023 kontingentet plus nettopristalsindekset oktober 2022 - oktober 

2023. 

Det vil resultere i et overskud på kr. 317.000. 

Budgetprognosen ligger i mappen og kan tilgås herfra 

Budgetprognosen indeholder ”fem tal-felter”: 

• Regnskab for 2021 

• Budget for 2022 

• Budget for 2023 uden ændringer i medlemstal og kontingentsats 

• Budget for 2023 med en fremskrivning af medlemstallet på 6% 

• Budget for 2024 med en fremskrivning af medlemstallet på 6% i forhold til 

2023 og en kontingentstigning på 5%. 

Beslutningstemaer 

FB skal drøfte og godkende kontingentsatser og rammebudget for 2023 og 2024. 

Beslutning: 

FB godkendte FU’s oplæg til kontingentsatser og rammebudget for 2023 og 2024. 

Materialet indgår herefter i kongresmaterialet. 

5. Kongressen 

Valg til FB (kl. 10.15 – 10.45) 

Baggrund: 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EQUqAgmS9gZIp4MgueeBBIcB61Yvrbtor_ulAgTs7Lpi4Q?e=G5Qjcw


            

 

 

     

Der skal findes to kandidater og fire suppleanter. På FB-mødet den 20. august 

2022 blev der udarbejdet en kandidatliste.  

Beslutningstema: 

FB skal have en status på, hvordan det går med kontakten til de foreslåede kandi-

dater. 

Beslutning_ 

Til kongressen skal der i følge de nuværende vedtægter vælges en næstformand, 

fire medlemmer til forbundsbestyrelsen samt fire suppleanter. 

På nuværende tidspunkt stiller følgende op til Forbundsbestyrelsen 

• Hans E. Nielsen, nuværende næstformand 

• Morten Jacobsen, nuværende FB-medlem 

• Frederik Lorentzen, nuværende FB-medlem 

• Kenn Larsen, Kasserer i Aabenraa Sportsfiskerforening 

FB fortsætter arbejdet med at finde kandidater. 

Beslutning om hvem der skal have DSF’s Hæderspris (kl. 10.45 – 11.15) 

Baggrund: 

DSF’s Hæderspris uddeles efter følgende retningslinjer: 

Indstillinger til Danmarks Sportsfiskerforbunds Hæderspris 2022. 

Prisen kan tildeles en person, persongruppe, forening eller sammenslutning udenfor Dan-

marks Sportsfiskerforbund. Den kan desuden tildeles en offentlig myndighed. 

Den tildeles for en særlig indsats på miljøområdet eller en særlig indsats for sportsfiske-

riets interesse. 

Der er indkommet 14 forslag. Forslag og begrundelse er sat sammen i dokumen-

tet ”Kandidatliste til DSF’s Hæderspris” som ligger i mappen eller kan tilgås fra 

dette link. 

Efter dette møde offentliggøres alle de nominerede på Talerøret og Sportsfiske-

ren.dk 

Beslutningstema: 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/bestyrelsen/EcjPAYKQO5NNqWLv2tbKNkQBB_SMeYth4SncnYhu2YIXtA?e=QHVhHn


            

 

 

     

FB skal beslutte, hvem der skal have DSF Hæderspris for 2022. Hædersprisen ud-

deles på Kongressen. 

Skal vi kalde den ved sit oprigtige navn DSF’ Hæderspris eller DSF’ Natur- og mil-

jøpris? 

Beslutning: 

FB besluttede hvem der ved Kongressen skal have tildelt DSF Hæderspris kaldet 

miljøprisen. 

Sidste gennemgang af FB’s forslag til nye vedtægter (kl. 11.15 – 11.45) 

Baggrund: 

Hans E. Nielsen og direktøren holdt møde med Kim Hermann fra Syddanske Lyst-

fiskere og Gunnar H. Pedersen Holstebro og Omegns Fiskeriforening onsdag den 

28. september 2022. På mødet bliver FB’s forslag til nye vedtægter gennemgået. 

Beslutningstema: 

Med udgangspunkt i det ovennævnte møde skal FB endelig godkende forslaget til 

nye vedtægter for DSF. 

Beslutning 

Hans E Nielsen gennemgik forslag til ny vedtægter for DSF. 

FB godkendte de sidste justeringer. Forslaget går nu til et sidste gennemsyn hos 

advokaten og til en endelig korrektur. 

6. Natur- og miljøpolitiske orientering og drøftelse (kl. 13.00 -13.45) 

Baggrund 

Lars Brinch Thygesen vil orientere om arbejdet med følgende emner: 

• Klager mod vandindvindingstilladelser. Vi har indgivet flere klager imod 

vandindvindingstilladelser. To klager imod henholdsvis Ikast-Brande Kom-

mune og Kalundborg Kommune fylder en del i vores arbejde. Lars vil orien-

tere om baggrunden samt give en status på forløbet. 

• Sæby Vandmølle er en stor spærring i Frederikshavn Kommune. Vi har i 

mange år, sammen med Sæby Sportsfisker Klub, arbejdet for at få lavet et 

omløb. Det er ved at gå til held, men ikke uden sværdslag, hvilket Lars vil 

fortælle om. 



            

 

 

     

• Collective Impact / Fremtidens bæredygtige landskaber. Lars vil fortælle 

om Real Danias ide med at skabe denne gruppe samt de væsentligste re-

sultater af arbejdet. I kan læse mere om Collective Impact her.  

”Landbruget og grønne organisationer anbefalinger til en jordreform”. An-

befalingerne kan læses her. 

Beslutning: 

Lars Brinch Thygesen gav en grundig gennemgang af ovennævnte sager. 

7. Udarbejdelse af positionspapir for arealanvendelse og vandløbsvedlige-

holdelse. (kl. 13.45 – 14.45) 

Baggrund: 

Der er kamp om arealerne i Danmark. Der skal udtages 100.000 ha. lavbundsjord, 

findes plads til 36.000 ha. til vedvarende energi, og der skal bruges arealer til   

klimatilpasning. 

Kvaliteten af vandløbsvedligeholdelsen har stor betydning for, hvorvidt det lykkes 

at indfri kvalitetsmålene for vandløbene, både med hensyn til fisk, smådyr og især 

vandplanter. 

Beslutningstema: 

 

FB skal have de indledende drøftelser af udfordringerne med arealanvendelse og vand-

løbsvedligeholdelse med henblik på at udarbejde positionspapirer på emnerne. 

 

Beslutning: 

 

Jan Karnøe og Lars Brinch Thygesen udarbejder med udgangspunkt i Lars’ oplæg og i 

Jans notat, som ligger i mappen, et udkast til positionspapirer om arealanvendelse og 

vandløbs vedligeholdelse. 

8. Gensidig orientering (kl. 14.45 – 15.15) 

• Hans E Nielsen gav et kort resume af to EU-rapporter: 

- EU's revision af gennemførelsen af miljøreglerne 2022 Landerapport 

for DANMARK. Se rapporten her. 

- Gendannelse af flodforbindelser og brug af lavbundsområder til over-

svømmelser. Se rapporten her 

https://collectiveimpact.dk/
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EdljthVA3hhLgLDtoYWRaUwBIpON8p-VMrBeGGDSeDzx7w?e=eOP90F
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EXkoXHzk3MRDpf4Z0cVgsLMBQvXpnXmZcmDFoxkmhVXR9A?e=0CL9o1
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EXw1eJkFf2BDtBo1YXcBKc4BaYl56NhalrGJTMi51dFbLQ?e=pwmSkr


            

 

 

     

• Arne Lauritzen havde deltaget i et vellykket Fishing Zealand seminar tors-

dag den 29. september, som i år havde fokus på vandløbsrestaurering og 

Fishing Zealands arbejde. En stor del af seminaret foregik ude ved Himme-

lev Bæk ved Roskilde.  

• Torben Kaas og direktøren har haft et konstruktivt møde med kontorchef 

og afdelingsleder i afdelingen for Bæredygtigt Fiskeri Fødevareministeriet. 

• Torben Kaas havde fredag givet interview til TV Midt om Anders Holck 

Poulsens opkøb af jord langs Skjern Å.  

• Jan Karnøe orienterede om udslip af 25.000 liter ammoniakvand i Horsens 

Fjord fra Fjernvarme Horsens. 

• Morten Jacobsen orienterede om møde med de foreninger, som har fiskeri 

på Tissø. 

9. Næste møde (kl.15.15 – 15.30) 

Mandag den 17. oktober 2022 via teams, hvis der kommer forslag til Kongressen, 

som kræver FB’s stillingtagen. Er det ikke tilfældet, mødes bestyrelsen fredag den 

25. november 2022 kl. 17.00. 

10. Evt.  

Ingen havde noget til dette punkt. 

Lars Rasmussen, oktober 2022. 


