
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: lørdag den 5. februar 2022 kl. 09.30 – 15.30 

Mødested: Mødet afholdes på Vingsted Hotel og konferencecenter.  

Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Jan Karnøe, Arne Laurit-

zen, Simon Rømer, Morten Jacobsen, Frederik Lorentzen, Morten Nielsen og Lars 

Rasmussen. 

Redaktør Christian Flinker deltager i punkt 5 via teams. 

1. Godkendelse af Dagsordenen (Kl. 09.30 – 09.35) 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 6. januar 2022. (Kl. 09.30 – kl. 

09.35) 

Referatet udsendt med Forbundsnyt den 21. januar 2022. 

Under det punkt blev det besluttet, at referater fremover godkendes via mail. Ef-

ter hvert møde udsendes der et mødenotat, som danner grundlag for det offent-

lige referat. Er der ingen kommentar til mødenotatet, betragtes det som god-

kendt.  

Regnskaber m.m., hvor der kræves en fysisk underskrift, bliver fremover under-

skrevet elektronisk.  

3. Godkendelse af årsresultatet for 2021 (kl. 09.35 – kl. 10.00) 

Baggrund: 

FU har gennemgået årsresultatet sammen med revisor Lasse Høegh Christensen på FU-møde ons-

dag den 2. februar 2022. 

 

Resultatet for 2021 udviser et overskud på kr. 721.569. Et væsentlig bedre resultatet end vi havde 

forventet i 2019, hvor vi udarbejdede budgettet, som efterfølgende blev vedtaget på Kongressen i 

september 2020. I dette budgetterede vi med et overskud på kr.85.497. 

 

De væsentligste årsager til afvigelserne er: 

• En medlemstilvækst på ca. 700 medlemmer samt kontingentstigning på 10 % i forhold til 

kontingentsatserne i 2020 

• Øvrige indtægter, som indeholder avance ved salg af handelsvarer, gebyr samt indtægter 

for konsulentydelser (Havørreden tilbage til Gudenåen m.m.)  

• Besparelse på honorar og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til bl.a. formanden 

• Udgifter (især transport og mødeafholdelse), som der ikke har været muligt at afholde 

grundet Covid 19. 



            

 

 

     

• Øget indtjening på kurser 

 

 

Der ikke vil være nogle revisionsbemærkninger i den endelige årsrapport. 

 

De godkendelsesprocedurer, som anvendes i sekretariatet, er i overensstemmelse med god regn-

skabskik. 

 

Udover de nævnte årsager til årets resultat er det værd at bemærke, at der er en god balance mel-

lem omkostninger og indtægtsgrundlaget samt, at der føres en stram budgetstyrring – pengene 

bruges ikke før de er tjent. 

 

Overførelsen af årets resultat til egenkapitalen betyder, at egenkapitalen har en fornuftig størrelse 

for en organisation af DSF’s størrelse. 

 

Årsresultatet er et udtryk for den positive udvikling, som DSF er inde i, og overskuddet giver en øko-

nomisk robusthed og dermed økonomisk handlefrihed. 

 

FU vurderer derfor, at årsresultatet giver mulighed for at afsættes en pulje på op til kr. 150.000 til 

gennemførelse af arbejdet med, at vi skal være flere medlemmer i DSF. Endvidere blev det beslut-

tet, at direktøren igangsætter en analyse af størrelsen af et evt. lønefterslæb i sekretariatet og til 

næste FU-møde fremlægger et forslag til løsning af dette. 

 

Disse initiativer kan resultere i et underskud i indeværende år, hvor der i det vedtagne rammebud-

get er budgetteret med et overskud på kr. 10.957. 

 

Beslutningstema: 

FU indstiller, at årsresultatet bliver gennemgået, drøftet og godkendt. På den baggrund udarbejder 

direktøren Forbundsbestyrelsens bemærkninger til årsresultatet.  

 

Beslutning: 

 

Torben Kaas gennemgik Forretningsudvalgets møde med revisoren.  

 

FB udtrykte tilfredshed med, at årsresultatet konsoliderer DSF samt giver DSF en øko-

nomisk handlefrihed. På den baggrund godkendte FB årsresultatet for 2021. Direktøren 

udarbejder et udkast til FB’s bemærkninger til årsresultatet, som FB godkender via 

mail, hvorefter årsresultatet offentliggøres. Der laves også et indlæg på ”Talerør til 

Danmarks Sportsfiskerforbund”. Underskrivningen af regnskabet vil ske elektronisk. 



            

 

 

     

 

 

4. Gennemgang af læserundersøgelse for Sportsfiskeren v/Christian Flinker (kl. 

10.00 - kl. 10.30) 

Baggrund: 

I efteråret 2021 blev der gennemført en læserundersøgelse blandt læserne af 

Sportsfiskeren. Christian Flinker vil gennemgå undersøgelsen og fremlægge pla-

nerne for Sportsfiskeren i 2022. 

Beslutningstema: 

Med udgangspunkt i undersøgelsens resultater skal FB have en drøftelse af indhol-

det i Sportsfiskeren. 

Beslutning/drøftelse: 

Christian Flinker gennemgik læserundersøgelsen, der overordnet er meget positiv 

– både når der ses på magasinets indhold samt layout.  

Christian Flinker noterede sig følgende: 

• Det er stor tilfredshed med bladet, hvis man ser på, hvor mange der læser 

bladet. Ca. 89% læser alle fire blade, 5% læser næsten alle blade, 2% læ-

ser halvdelen og 3% læser mindre end halvdelen. Kun 0,44% læser ingen 

af bladene. Hvis man sammenligner med læserundersøgelsen fra 2016, er 

der en større procentdel, der læser alle numre i dag, end der var i 2016 

(79 %). 

• Langt størstedelen af læserne/medlemmerne er mænd, hele 97,64%. De 

resterende 2,36% er kvinder. Aldersmæssigt fordeler respondenterne sig 

sådan, at der er klart flest ældre, som læser bladet – Ca. 49,5% af respon-

denterne er over 60 år, og ca. 75% af respondenterne er over 50 år. Det 

er ikke uventet, da det afspejler medlemssammensætningen. Sekretariatet 

arbejder på at udvikle vores administrationssystem, således vi hurtig kan 

få et præcist overblik over demografien.  

• Hvis man ser på, hvor længe respondenterne har læst bladet, afspejler det 

også, at en stor del af respondenterne tilhører den ældre generation. Ca. 

31,5% af respondenterne har læst bladet i over 30 år. Over 50% af re-

spondenterne har læst bladet i over 20 år. Det er dog interessant at se, at 

næsten 21% af respondenterne har læst bladet i 0-4 år, hvilket er meget 



            

 

 

     

positivt, da det tyder på, at der er en del af respondenterne, som er rela-

tivt nye medlemmer hos Forbundet. Specielt hvis man sammenligner med 

2016, hvor det kun var ca. 12%, der havde læst Sportsfiskeren i 0-4 år, 

mens det nu er steget med ca. 9 procentpoint. 

• Det er overraskende at se, hvor stor en del af respondenterne der rent fak-

tisk er direkte medlem. Hvis man sammenligner det med antallet af direkte 

medlemmer fra den tidligere læserundersøgelse, så er der sket en stigning 

på ca. 12 procentpoint, da andelen af direkte medlemmer i 2016 var på ca. 

9%. 

• Interessant at se, at KLART størstedelen af respondenterne fisker efter lak-

sefisk. Ca. 48% fisker primært efter laksefisk med spin, mens ca. 36% fi-

sker efter laksefisk med flue.  

• 53% svarer, at de er mest interesseret i at læse om kystfiskeriet, mens ca. 

39% svarer, at de er mest interesseret i at læse om åfiskeri. Dertil er de 

mindst interesseret i at læse om P&T fiskeri, trolling, mede- og specimen-

fiskeri og surfcasting. 

• Når man kigger på respondenternes holdning til pladsguides, er det gen-

nemgående, at der er stor tilslutning til dem. Ca. 48% siger, at de er til-

fredse med mængden, mens ca. 37% siger, at de godt kunne tænke sig 

flere. Kun 8% mener, der er for mange. 

• Der er større tilfredshed med de nordiske rejseartikler i modsætning til de 

eksotiske rejseartikler. Næsten 90% svarer, at de enten er tilfredse med 

eller ønsker flere artikler om fiskeri i Norden. Dertil svarer kun ca. 7%, at 

de ønsker færre artikler om dette. 

• Ift. Sportsfiskerens sektion om Indblik har respondenterne fået forskellige 

spørgsmål. Hvis man først og fremmest kigger på, hvor mange af respon-

denterne der læser sektionen, svarer ca. 40%, at de læser Indblik i alle fire 

blade. Ca. 32% svarer, at de læser næsten alle sektionerne. Ca. 23% sva-

rer, at de læser halvdelen eller mindre, mens kun ca. 4% svarer, at de ikke 

læser nogle af sektionerne. 

 I kan se læseundersøgelsen her. 

 

 

 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/Ea1ibf6iWyNFofgvcgp0wxQB7jAq2d-rCujfW69LfmpUXA?e=UvhydP


            

 

 

     

5. Vi skal være flere i DSF (KL.10.30 – kl. 11.15) 

Baggrund: 

På sidste møde gennemgik Torben Kaas et katalog over forslag til konkrete initiati-

ver, som skal understøtte medlemstilgangen i DSF. 

På den baggrund er der udarbejdet en konkret plan for de initiativer, der sættes i 

gang i løbet af 2022.  

Der skal afsættes økonomi til at understøtte denne plan. Dette bliver afklaret under 

punkt 3. 

Ifølge planen skal der afholdes møder med ikke-medlemsforeninger. FB har tidligere 

besluttet, at nye foreninger kan tilbydes en indslusningsordning, hvor foreningens 

medlemmer betaler halvt kontingent det første år (i dette år fradrager man ikke 

dobbeltkontingent, og foreningen har ikke stemmeret på Kongressen i det første 

år). Der betales fuldt kontingent de efterfølgende år.  

Hver enkelt aftale skal dog godkendes i FB. 

Partnerskaber med foreninger som ikke er medlem af DSF: 

En anden mulighed kunne være, at foreningens bestyrelse og DSF laver en fælles 

markedsføringskampagne over for foreningens medlemmer for at få dem til at 

melde sig ind som personlige medlemmer. Det kunne overvejes, at foreninger med 

en partnerskabsaftale kunne købe ydelser i sekretariatet (Natur- og miljørådgiv-

ning) til en timepris. 

Beslutningstema: 

FB skal godkende den endelige plan. 

I den forbindelse skal FB drøfte følgende emner: 

I forhold til personlige medlemmer: 

• Fiskeuddannelse for nye lystfiskere. Skal vi sætte det i gang? Hvis ja, skal 

der nedsættes et udvalg 

• Hvad gør vi i øvrigt i forhold til ny fiskere? 

I forhold til foreninger: 

• Hvilke kontingentbetingelser FB tilbyder nye foreninger at blive indmeldt i 

DSF på 



            

 

 

     

• Hvordan kan eksisterende medlemsforeninger hjælpe med hvervningen af 

nye medlemsforeninger 

• Plan for, hvordan vi kontakter ikke-medlemsforeninger 

• Hvordan fastholder vi kontakten til nuværende medlemsforeninger. 

Beslutning: 

Torben Kaas gennemgik den konkrete plan. Denne plan vil blive gennemgået for 

foreningerne på Landsdelsmøderne i marts 2022. 

Torben Kaas indledte med at pointere, at det frivillige arbejde, som udføres i de 

dansk lystfiskerforeninger, er fundamentet for lystfiskeriet i Danmark. 

Under FB’s drøftelse kom det frem, at det er vigtigt at have øje for, at vi rekrutterer 

på tre niveauer: 

1. Flere medlemmer i foreningerne 

2. Flere foreninger i DSF 

3. Flere individuelle medlemmer i DSF 

Målet om, at der skal arbejdes for en årlig vækst på 8 % betyder, at vi inden ud-

gangen af 2022 skal være 18.900 medlemmer og ikke 18.500 som der står i nota-

tet. 

FB nedsatte to arbejdsgrupper: 

YouTube kanal: 

Vores YouTube kanal er en af de mest sete kanaler og indeholder rigtig mange gode 

film om fiskeri. 

Vi skal undersøge, hvordan vores YouTube kanal kan blive et væsentligt værktøj i 

at synliggøre DSF og dermed understøtte vores arbejde med at blive flere i DSF. 

Til at undersøge dette nedsatte FB en arbejdsgruppe bestående af Frederik Lorent-

zen, Morten Jacobsen og nogle repræsentanter fra kommunikationsteamet. 

Torben Kaas, Frederik Lorentzen og Morten Jacobsen udarbejder et kommissorium 

for gruppen. 

Fiskeuddannelse: 

Det blev besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal udvikle en ”Fiskeuddan-

nelse”. 



            

 

 

     

Baggrunden for dette initiativ er, at der er flere ny-fiskere, som har brug for at få 

et fagligt indblik i fiskeriets ”håndværk”. Af emner kan følgende nævnes: 

• Viden om de forskellige fiskeformer 

• Hvordan behandler man en fanget fisk 

• Hvad betyder det at fiske ”bæredygtigt” 

• Naturforståelse og natursyn 

• Lystfiskerforeningernes rolle i forvaltning af Dansk Lystfiskeri 

Arbejdsgruppen består af følgende: Biolog Kaare Manniche Ebert, Fiskeguide 

Fishing Zealand Henrik Larsen og en repræsentant fra instruktørerne. 

Det blev foreslået at tilknytte Christian Skov DTU Aqua til arbejdsgruppen. 

Gruppen skal som noget af det første sætte sig ind i Danmarks Jægerforbunds un-

dervisningsmateriale. 

Kurser: 

Der er godt gang i vores kurser, men FB pointerede, at der skal være variation i 

vores kurser samt øje for geografisk spredning. 

I forhold til de individuelle medlemmer: 

Forbundsbestyrelsen vil i løbet af de kommende måneder tage initiativ til, at der 

bliver afholdt et møde med repræsentanter fra grejbutikkerne med det formål at 

afklare, hvordan de kan understøtte arbejdet med, at vi skal være flere i DSF. 

I forhold til at hverve nye medlemsforeninger: 

Sekretariatet er i øjeblikket ved at udarbejde en liste over de væsentligste ikke-

medlemsforeninger.  

På sit møde i marts aftaler FB en plan for, hvordan vi kontakter disse foreninger. 

Forud for dette møde udarbejder sekretariatet en liste over de fordele, som med-

lemsforeningerne har. 

6. Orientering Kommunikationskampagner i 2022 (Kl. 11.15 – kl. 11.30) 

Baggrund: 

Vi har planlagt følgende ”kommunikationskampagner” i 2022: 

• Prædatorer (skarv) start primo marts 

• Fokus på havplaner  



            

 

 

     

• Ådale, spærringer og regulativer / Vilde vandløb   

• Kystvande  

Beslutning: 

Under denne gennemgang orienterede direktøren om, at Redaktør Christian Flin-

ker og Presse- og kommunikationsansvarlig Andreas Findling-Rottem går på bar-

selsorlov. Der er lavet aftale med Peter Lyngby om, at han er ansvarlig for Sports-

fiskeren 3 og 4. Kommunikationsmedarbejder Julie Myhre overtager Andreas Find-

ling-Rottems opgaver. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

7. Lystfiskeriets Dag 2022 (Kl. 11.30 – kl. 11.45) 

Baggrund: 

På sidste FB-møde gennemgik kommunikationsmedarbejder Julie Myhre evalue-

ring af ”Lystfiskeriets dag”. På den baggrund besluttede FB, at ”Lystfiskeriets Dag” 

skal fortsætte i 2022. 

Med udgangspunkt i FB’s sidste drøftelse har sekretariatet udarbejdet følgende 

forslag til gennemførelse af ”Lystfiskeriets Dag” i 2022: 

Dato og koncept 

”Lystfiskeriets Dag” 2022 foregår lørdag den 21. maj, samme dag som World Fish Migration Day. 

Arrangører kan enten afholde et åbent vandplejevent, et fiskeevent eller evt. en kombination af de 

to. 

Formål 

Formålet med ”Lystfiskeriets Dag” er først og fremmest at synliggøre foreningerne i lokalsamfundet. 

Værktøjer til arrangører 

• Inspirationsguide med spørgsmål til brug i planlægningen af ”Lystfiskeriets Dag” 

• Standard-pressemeddelelse i to versioner (vandplejeevent og fiskeevent) til regional presse 

• Hvis muligt et par lærerige steps til lokal PR/kommunikation (Julie tager fat i Morten Jacob-
sen) 

Central indsats i forbundet 



            

 

 

     

• Landsdækkende presseindsats 

• Kampagne-side på Sportsfiskeren.dk med overblik over alle events 

• Betalt annoncering på SoMe 

• Evt. kampagnefilm og nye kampagnefotos 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte og godkende, hvordan ”Lystfiskeriet Dag” 2022 gennemføres. 

Beslutning: 

FB bakkede op om sekretariatets oplæg til afvikling af ”Lystfiskeriets Dag”.  

8. Forslag om nedsættelse af et Handicapudvalg (Kl.11.45 – kl.12.15) 

Baggrund: 

Egon Dall, som er handicappet og ivrig lystfisker, har været i kontakt med Torben 

Kaas og sendt et oplæg til, hvordan han mener, at DSF kan understøtte fiskeri for 

handicappede. 

På den baggrund har Lars Rasmussen afholdt et møde med Egon Dall. Dette møde 

resulterede i et forslag om, at DSF nedsætter et udvalg med Egon Dall som tov-

holder. Udvalgets opgave er bl.a.: 

• At drøfte og indsamle viden om mulighed og udfordringer for fiskeri for 

handicappede 

• At indsamle viden om handicapvenlige fiskesteder, samt hvordan de vedli-

geholdes 

• At give foreninger og det offentlige råd i forhold til oprettelse og drift af 

handicapvenlige fiskepladser. 

Udvalget refererer til direktøren. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte forslaget. Såfremt FB godkender forslaget, skal der udpeges et FB-

medlem som er politisk ansvarlig for udvalget. 

Beslutning: 

FB bakkede op om at nedsætte et ”Handicapudvalg”. Morten Nielsen bliver FB’s 

repræsentant i udvalget. 



            

 

 

     

 

9. Forslag til nye vedtægter for DSF (Kl. 13.00 – kl. 13.45) 

Baggrund 

Vedtægtsgruppen har afholdt møde med vores advokat. Efter dette møde er for-

slaget til nye vedtægter blevet revideret. Forslaget ligger i mappen og kan tilgås 

fra dette link. 

Beslutningstema: 

FB skal gennemgå og godkende forslag til nye vedtægter for DSF. Efter mødet går 

advokaten forslaget igennem en sidste gang. Forslaget bliver sent ud til medlems-

foreningerne i forbindelse med indbydelsen til Landsdelsmøderne. 

Beslutning: 

FB gennemgik forslag til nye vedtægter. Der blev foretaget enkelte justeringer. 

Vedtægterne sendes til vores advokat for en sidste gennemlæsning. Herefter ud-

sendes de til medlemsforeningerne sammen med Forbundsnyt. 

10. Indhold i Landsdelsmøder 2022 (kl. 13.45 –kl. 14.00) 

Baggrund 

Ifølge vedtægterne skal der afholdes Landsdelsmøder mindst en gang om året. I 

2022 afholdes Landsdelsmøderne efter følgende plan: 

• onsdag den 16. marts kl. 18.00 – 21.30 hos Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og omegn 
Klubhus, adresse: Lystfiskerhuset Århusgade 26, 9900 Frederikshavn 

• torsdag den 17. marts kl. 18.00 hos Bjerringbro og omegn Sportsfiskerforening, Klubhus 
adresse: Gudenåvej 22 A, 8850 Bjerringbro 

• tirsdag den 22. marts kl. 18.00 – 21.30 hos Kalundborg Sportsfiskerforening, Klubhus adresse: 
Lynglodden 4, 4400 Kalundborg 

• onsdag 23. marts kl. 18.00 – 21.30 hos Kolding Sportsfiskerforening, Klubhus adresse: Stor-
hytten Koldingvej 101, Vester Nebel, 6040 Egtved   

Forslag til program for afviklingen af Landsdelsmøderne 

Kl. 18.00 – 18.30 Der serveres et let traktement 

Kl. 18.30 – 19.00 Velkomst ved Torben Kaas. Herefter byder værtsforeningen velkommen 
  og giver et oplæg om ”Hvad rør der sig hos os” 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/Ed0L8yS2DHhIomIa-8-YwnEBsa8oxpvER4ubi5XvTOVrQA?e=bNCRJP


            

 

 

     

Kl. 19.00 – 19.45  ”Vi skal være flere i DSF”, sagde Torben Kaas ved sin tiltrædelse som 
  formand for DSF. Torben Kaas vil gennemgå en plan med konkrete 
  initiativer, som skal bidrage til medlemstilvækst i DSF  

KL. 19.45 – 20.00  Kaffepause 

KL. 20.00 – 21.00 Kongressen 2022, herunder gennemgang og drøftelse af FB’s forslag til 
  nye vedtægter 

KL. 21.00 – 21.30   Lokale emner 

Indkaldelse og dagsorden skal udsendes fredag den 11. februar 2022. 
 
De FB-medlemmer, som har lang transport til de enkelte møder, tilbydes overnatning. 
  
Beslutningstema: 
 
FB skal drøfte og godkende programmet for Landsdelsmøderne 2022. FB skal endvidere aftale op-
gavefordelingen på Landsdelsmøderne blandt FB-medlemmerne. 
 
Beslutning: 
Det foreslåede program blev godkendt. Torben Kaas deltager i alle Landsdelsmøderne, og bliver 
den gennemgående figur i møderne. I de forskellige dagsordenspunkter bliver han suppleret af de 
øvrige FB-medlemmer. 
 
FB-medlemmerne skal huske at tilmelde sig via samme link som repræsentanter fra foreningerne. 
 

11. Samarbejde med Sjællands Småbådsfiskeklub (KL.14.00 – kl. 14.15) 

Baggrund: 

I forbindelse med arbejdet med bl.a. tunfiskeri og regulering af torskefiskeriet i 

Østersøen har vi haft et samarbejde med Sjællands Småbådsfiskeklub.  

Dette samarbejde førte til, at Torben, Kaare og undertegnede havde et møde med 

repræsentanter fra foreningen i starten af december 2021. Efter mødet sendte 

Torben en mail til deres formand Bjarne Lehné, hvor Torben redegjorde for deres 

muligheder for at blive medlem af DSF. Bjarne Lehné har svaret Torben i denne 

uge. Af svaret fremgår det, at de ikke ønsker at blive medlem af DSF på de givne 

betingelser.  

Beslutningstema: 



            

 

 

     

FB skal drøfte, hvordan vi svarer på denne afvisning af et medlemskab. 

Beslutning: 

FB besluttede, at DSF ikke kan forsvare over for de betalende medlemmer at yde 

gratis bistand til Sjællands Småbådsfiskeklub, når der ikke er udsigt til, at de på 

et tidspunkt vil bidrage økonomisk til arbejdet for fiskeinteresser. Derfor indstiller 

DSF samarbejdet om småbådsfiskeriet nu. Torben Kaas meddeler Sjællands Små-

bådsfiskeklub dette. 

12. Gensidig orientering (KL.14.15 – kl. 15.00) 

• Stiftende generalforsamling i Dansk Lystfiskeri. Dansk Lystfiskeri blev stif-

tet den 20. januar 2022. Torben Kaas blev indvalgt i bestyrelsen, og det 

første bestyrelsesmøde er afholdt med stor optimisme og engagement. 

• Møde med Varde Å Sammenslutningen vedr. sammenslutningens nye ved-

tægter. DSF’s advokat har deltaget i flere møder med Varde Å Sammen-

slutningen med det formål at sikre, at foreningens nye vedtægter lever op 

til de danske foreningsretlige grundlag. 

• Markedsføringskampagne for ”Talerør til DSF”. Kommunikationsteamet har 

igangsat en markedsføringskampagne for ”Talerør til Danmarks Sportsfi-

skerforbund”. Formålet er at få flere med i gruppen. Da kampagnen star-

tede, var der 850 personer i gruppen. Dette tal er nu vokset til 1.145 med-

lemmer. 

• Den 5. marts 2022 afholdes der en temadag om havørreder. Arrangemen-

tet afholdes i regi af Fiskeplejen i samarbejde med DTU Aqua. Der er ud-

sendt invitationer til alle lystfiskerforeninger i Danmark. Der var enkelte 

FB-medlemmer, der mente at oplæggene lignede hinanden for meget. 

• Deltagelse i Skjern Å Lystfiskerfestivalen, som de afholder den 28. og 29 

maj 2022. 

Der opstilles et telt midt på pladsen. Her kan vi arbejde ud fra temaet: 
Kom og mød DSF og få en snak om: 

• Hvordan bliver vi flere i DSF v/ Formand Torben Kaas 
• Hvilke muligheder giver Vandplan 3 v/Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen 
• Hvad gør vi ved skarven v/ Biolog Kaare Manniche Ebert 

  
Hver seance tager 30 minutter og indledes med et kort oplæg. Udover de foreslåede emner 
vil Frederik Lorentzen give et lille oplæg om, hvordan man tager gode fiskebilleder. LR afta-
ler det praktiske med Lystfiskeriforeningen af 1926. 



            

 

 

     

 

13. Næste møde 

Næste møde afholdes onsdag den 2. marts kl. 19.00 – 21.30 via teams. Forelø-

bige dagsorden: 

• Indledende drøftelse af Kongressen 2022, form og indhold. Herunder form 

for FB’s skriftlige beretning 

• Proces for valg af delegerede for de individuelle medlemmer til Kongressen 

• Opfølgning på ”Vi skal være flere i DSF” 

• Sidste forberedelse af Landsdelsmøder, herunder stillingtagende til lokale 

emner, som kan være foreslået. 

14. Evt. 

Hans E. Nielsen foreslog, at FB på et senere møde tog en drøftelse af, hvordan vi 

kan bruge klagenævnsafgørelser politisk. 

Simon orienterede om, at der på Bornholm er frygt for, at Fiskerikontrollen frem-

over ikke vil have resurser til at besøge Bornholm. 

Linda Bollerup foreslog, at Christian Skov fra DTU Aqua blev inviteret til et FB-

møde for at orientere om en undersøgelse af ”Catch & Release”, som han har gen-

nemført. 

 

Lars Rasmussen, februar 2022. 


