
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00 – 21.30 

Mødested: Teams via dette link. 

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

zen, Morten Jacobsen, Frederik Lorentzen og Lars Rasmussen. 

Kommunikationsmedarbejder Julie Myhre deltager i behandlingen af punkt 4. 

Afbud: Simon Rømer og Morten Nielsen. 

1. Godkendelse af Dagsordenen (Kl. 19.00 – kl. 19.05) 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2022. (Kl. 19.00 – kl. 

19.05) 

Referatet udsendt med Forbundsnyt onsdag den 23. februar 2022. 

3. Proces for endelig godkendelse af årsresultatet for 2021 (kl. 19.05 – kl. 

19.15) 

Baggrund: 

Udkast til Forbundsbestyrelsens bemærkninger til årsresultatet for 2021 er sendt til Forbundsbesty-

relsen den 17. februar 2022. 

 

Kommentarer og bemærkninger er indarbejdet. Dokumentet er sendt til revisoren, som indarbejder 

det i den endelig årsrapport. Revisoren sender årsrapporten til FB-medlemmerne, som underskriver 

elektronisk. 

 

Resultatet er offentliggjort gennem en nyhed på sportsfiskeren.dk og på Talerøret i uge 8. 

 

Beslutningstema: 

FB skal godkende ovennævnte proces.  

 

Beslutning: 

 

Processen for det videre arbejde med årsresultatet blev godkendt. Når årsrapporterne er 

underskrevet, offentliggøres de. 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2EzNTY5Y2MtYjQ3ZC00NjU0LThiNjUtMmU0MDJmNDAzNjBk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e07981e-97b5-4441-9fe3-66c2bedc0ca0%22%2c%22Oid%22%3a%2280d07193-c6e5-40f4-84ba-0dfd292ca5b5%22%7d


            

 

 

     

4. Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning til Kongressen 2022. (kl. 19.15 – 

kl.19.45) 

Baggrund. 

Der afholdes kongres den 26. og 27. november 2022. I den forbindelse skal      

Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning udarbejdes. 

I 2020 havde kommunikationsmedarbejder Julie Myhre ansvaret for at koordinere 

udarbejdelsen af beretningen. Beretningen blev lavet som et elektronisk doku-

ment.  

Sekretariatet vil gerne have lavet det meste af beretningen inden august 2022, da 

Christian Flinker og Andreas Findling-Rottem som bekendt er på barselsorlov i ef-

teråret. 

Beslutningstema: 

Julie Myhre vil gennemgå den proces, som vi kørte efter ved udarbejdelsen af be-

retning til Kongressen i 2020 samt sine tanker for beretningen til Kongressen i 

2022. 

FB skal beslutte indhold, form og proces for FB’s skriftlige beretning til Kongressen 

2022. 

Beslutning: 

FB drøftede form og indhold i den skriftlige og mundtlige beretning. Den skriftlige 

beretning vil tage sit udgangspunkt i, hvad FB har arbejdet med i kongresperioden 

– et historiske perspektiv. Den mundtlige beretning vil tage sit udgangspunkt i et 

øjebliksbillede samt omhandle FB’s kommende initiativer - et fremadrettet per-

spektiv. 

Den skriftlige beretning vil blive opbygget over de væsentligste emner, som DSF 

har arbejdet med i kongresperioden. Indholdet i emnerne skal give læseren en 

fornemmelse af DSF’s nuværende retning og position som interesseorganisation 

for lystfiskere. 

Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Julie Myhre og Lars Rasmussen udarbejder et op-

læg til disponering af den skriftlige beretning. På FB-mødet den 2. april 2022 skal 

FB godkende den endelig disponering af den skriftlige beretning.  

 



            

 

 

     

5. Proces for valg af delegerede for de individuelle medlemmer til Kongres-

sen (KL.19.45– kl. 20.00) 

Baggrund: 

I vedtægterne står der: 

De Individuelle medlemmer er repræsenteret ved 5 delegerede på Kongressen. De 

delegerede vælges blandt de Individuelle medlemmer med 1 delegeret i hver Region 

(De pt. fem Regioner i Danmark) i Danmark. Forbundsbestyrelsen fastsætter de 

nærmere bestemmelser for valg af de pågældende delegerede til Kongressen. 

På Kongressen disponerer hver delegeret over et stemmetal efter antal af Individu-

elle medlemmer i den Region (De pt fem Regioner i Danmark), hvor pågældende er 

valgt, så der tildeles 1 stemme pr. påbegyndt 100 individuelle medlemmer i Regio-

nen. Et familiemedlemsskab tæller for 2. 

Antal Individuelle medlemmer i de enkelte regioner opgøres pr. 1. oktober forud for 

Kongressen. 

Ved sidste kongres var følgende delegeret for de Individuelle medlemmer: 

• Region Nordjylland Allan Schiby 

• Region Midtjylland Henrik Søballe Sørensen 

• Region Syddanmark Lars Feldskou 

• Region Sjælland  Torben Meldgaard 

• Region Hovedstaden Frederik Lorentzen (er siden flyttet fra Hoved-

staden) 

Ved sidste kongres blev delegerede valgt elektronisk efter følgende plan: 

• Indledningsvis blev der holdt et møde med de delegerede i Vingsted 

• Alle Individuelle medlemmer modtog en mail, hvor de blev bekendt med deres 

mulighed for indflydelse og opfordret til at stille op som delegerede 

• Var der flere i en region som opstillet, blev der gennemført en elektronisk 

afstemning.  

Forslag til plan: 

Juni 2022: Holdes der møde med de nuværende delegerede for 

de Individuelle medlemmer. 

 

August 2022: Modtager alle Individuelle medlemmer besked om, at 

der afholdes kongres den 27. – 27. november 2022 

samt, hvordan de kan få indflydelse. 



            

 

 

     

 

September 2022: De delegerede for de Individuelle medlemmer vælges 

 

 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte og beslutte proces for valg af delegerede for de Individuelle med-

lemmer til Kongressen i 2022. 

Beslutning: 

Det, at give 2.000 individuelle lystfiskere demokratisk indflydelse i et repræsenta-

tivt demokrati, er en kompleks opgave. FB er enige om, at det er vigtigt, at de 

individuelle medlemmer fortsat skal have en vedtægtsbestemt ret til indflydelse. 

Spørgsmålet er, om denne indflydelse kan organiseres på en måde, således hvert 

enkelt individuelt medlem oplever indflydelse. Dette spørgsmål havde FB en læn-

gere drøftelse af. 

FB besluttede at fortsætte med den nuværende model for valg af delegerede for de 

individuelle medlemmer. Det skal dog overvejes, om der til den første kommunika-

tion til de individuelle medlemmer skal bruges video, og om der skal bruges flere 

kommunikationskanaler til at orientere de individuelle medlemmer om deres demo-

kratiske rettigheder. 

Sekretariatet udarbejder et konkret oplæg for valg af delegerede for de individuelle 

medlemmer til FB-mødet den 2. april 2022. I arbejdet skal der indgå overvejelser, 

om der kan indarbejdes initiativer i den kommende kongresperiode, som kan give 

de individuelle medlemmer en større oplevelse af demokratisk indflydelse. 

6. Kongressen Priser og Hædersbevisninger (Kl.20.00 – kl. 20.15) 

Baggrund: 

Ved Kongressen er der tradition for, at der uddeles Danmarks Sportsfiskerfor-

bunds hædersnål Guldnålen og Danmarks Sportsfiskerforbunds Hæderspris. 

Guldnålen: 

Er DSF’s højeste udmærkelse. Guldnålen kan tildeles personer i kredsen: For-

bundsbestyrelsen og foreningsformænd. Guldnålen kan i særlige tilfælde tildeles 

personer i kredsen udenfor denne kreds. 



            

 

 

     

Der er tradition for at afgående FB-medlemmer får guldnålen på deres sidste kon-

gres. 

Danmarks Sportsfiskerforbunds hæderspris: 

Prisen kan tildeles en person, persongruppe, forening eller sammenslutning uden-

for Danmarks Sportsfiskerforbund. Den kan desuden tildeles en offentlig myndig-

hed. 

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

sportsfiskeriets interesse. 

Sidste gang blev den tildelt Stig Markager, med prisen følger kr. 10.000. 

Beslutningstema: 

FB skal have de indledende drøftelser af mulige kandidater. Den endelig beslut-

ning skal tages på FB mødet onsdag den 7. september 2022. 

Beslutning: 

FB tog udgangspunkt i en historisk gennemgang af, hvem de to hæderspriser er 

blevet tildelt gennem tiderne. 

FB drøftede, hvordan man kunne udnytte Danmarks Sportsfiskerforbunds hæders-

pris – i de senere år kaldet miljøprisen – mere offensivt. Dette kunne blandt andet 

ske ved at bede om kandidater bl.a. på talerøreret til DSF. Dette vil give en op-

mærksomhed tre gange: Ved introduktionen, ved offentliggørelsen af de nomine-

rede og ved den endelige afsløring på Kongressen. 

FB er endvidere enig om, at modtagerne af priserne skal afspejle den mangfoldig-

hed, som der er i DSF’s arbejde. 

Hvordan man vil bruge og uddele DSF hæderspris afgøres endeligt på FB-møde 

den 2. maj 2022. 

7. Status på projektet ”Vi skal være flere” (Kl. 20.30 – kl. 20.45) 

Baggrund: 

• Arbejdsgruppen, som skal udarbejde en strategi for brug af levende billeder, 

består af Morten Jacobsen, Frederik Lorentzen, Jonas Andersen og Søren 

Astrup Jørgensen. (Kunne denne arbejdsgruppe også drøfte, hvordan vi 

skubber gang i det digitale foreningsforum?). 



            

 

 

     

• Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en Fiskeuddannelse. Kaare Manniche 

Ebert deltager fra sekretariatet. Henrik Larsen er spurgt, og overvejer om 

han har tid. Instruktørerne er blevet bedt om at udpege en repræsentant. 

Christian Skov fra DTU Aqua har sagt ja til at deltage efter behov. 

• Arbejdet med at tilbyde administrative services går i gang i uge 9. 

• Der arbejdes løbende på en Fondsansøgning. 

• Arbejdet med at etablere et samarbejde med grejbutikkerne er igangsat. 

• Lørdag den 26. marts 2022 holdes der møde med vores natur- og miljøteams. På mø-

det drøfter vi, hvordan vi kan gøre disse team synlige hos vores foreninger. 

• På aftenens møde drøfter FB, hvordan man kommer videre med at holde møder med 

ikke-medlemsforeninger. I mappen ligger der en liste over ikke-medlemsforeninger. 

Listen kan tilgås via dette link. 

Beslutningstema: 

FB skal have en status på arbejdet, samt drøfte hvordan man griber arbejdet med 

at kontakte ikke-medlemsforeninger an. 

Beslutning: 

Videokommunikation: 

Morten Jacobsen og Frederik Lorentzen havde deltaget i det første møde i arbejds-

gruppen, som skal udarbejde en strategi for DSF’s brug af ”videokommunikation”. 

Et konstruktivt møde, hvor der kom mange gode ideer frem, men de mange ideer 

afføder også spørgsmål om, hvor mange økonomiske og administrative ressourcer 

der er til rådighed. 

På sit næste møde skal arbejdsgruppen tage udgangspunkt i følgende emner:  

• I den ideelle verden; hvordan kan DSF da bruge ”videokommunikation”? 

• Hvilke formater indeholder denne videokommunikation 

• Et bud på behov for økonomi og personaleressourcer 

• Et bud på en progression frem til den ideelle verden. Hvad starter vi med? 

Lars Rasmussen deltager i arbejdet med at vurdere økonomiske og administrative 

ressourcer. 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:x:/s/bestyrelsen/ETRWe6BZ2TVMhqpvj07MNiABQrvuhNhw3k0W2PvCVk6y9g?e=Ped4sP


            

 

 

     

Op til Landsdelsmøderne udarbejder Morten Jacobsen en PP-slide eller et video-

klip, der kan bruges til fremlæggelse på Landsdelsmøderne. 

Kontakt til ikke-medlemsforeninger: 

I forhold til kontakt til ikke-medlemsforeningerne blev det besluttet, at sekretaria-

tet udarbejder en liste over de foreninger, hvor de vurderer, at potentialet er 

størst. Torben Kaas vil herefter tage en kontakt til disse foreninger med opfordrin-

gen til at få aftalt et møde. Direktøren og Torben Kaas deltager i disse møder. 

På Landsdelsmøderne vil Torben Kaas i sit indlæg om, ”at vi skal være flere” i DSF 

opfordre til, at medlemsforeningerne også bidrager til arbejdet med at få ikke-

medlemsforeninger til at melde sig ind. 

På de kommende møder vil der løbende bliver fulgt op på de initiativer, der er sat 

i gang i arbejdet med at blive flere i DSF. 

8. Forberedelse af Landsdelsmøderne (Kl. 20.45 – kl. 21.00) 

Baggrund: 

Tilmeldinger til møderne ser således ud pr. 25. februar 2022: 

Region Nordjylland: 8 

Region Midtjylland: 12 

Region Syddanmark: 21 

Region Sjælland:10 

(opdateret den 3. marts 2022) Tilmeldingsfristen er den 7. marts. 

Der er ikke kommet forslag om lokale emner endnu (frist er den 2. marts 2022). 

Beslutningstema: 

FB skal have sidste forberedelse af møderne.  

Forslag til nye vedtægter er gennemskrevet af vores advokat og sendt ud til for-

eningerne med Forbundsnyt onsdag den 23. februar 2022.  

Beslutning: 

Formænd og kasserer har modtaget den officielle indkaldelse som blev udsendt 

den 11. februar og en opfordring i Forbundsnyt den 23. februar. 



            

 

 

     

22 foreninger er pt. tilmeldt dette års Landsdelsmøder. Der plejer at deltage ca. 

40 foreninger. 

Torsdag den 3. marts udsender sekretariatet en påmindelse. 

Mandag den 7. marts vil Torben Kaas og Hans E. Nielsen, sammen med direktø-

ren, vurdere, om alle Landsdelsmøder skal gennemføres. Alternativt kan det over-

vejes at aflyse et af de fysiske møder og afholde et digitalt Landsdelsmøde. 

FB-medlemmer skal også tilmelde sig til de møder, som de ønsker at deltage i. 

Der er ikke kommet forslag til lokale emner, og programmet er derfor uændret i 

forhold til det, som blev udsendt i indbydelsen den 11. februar 2022. 

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal lave et potionspapir om klapning 

(Kl. 21.00 –kl. 21.15) 

Baggrund: 

Vi får løbende henvendelser omkring vores holdning til klapning senest ved udvi-

delsen af Aarhus Havn, Lynetteholmen og etablering af Marina City i Kolding Havn.  

Ved klapning forstås fjernelse af sediment fra havbunden – typisk fra sejlrender og 

havne – som efterfølgende lægges ud på udvalgte lokaliteter på havbunden – de 

såkaldte klappladser. Sedimentet indeholder ofte tungmetaller og næringsstoffer, 

men må kun klappes, hvis værdierne ligger under Miljøstyrelsens grænseværdier. 

Klapningerne påvirker dyrelivet negativt på klappladserne, men områder længere 

væk bliver også forstyrret. 

Vi er grundlæggende imod at havet bruges som losseplads, men er kun få gange 

gået ind i sager om klapning. Årsagen er, at vi har vurderet, at vi ikke har kunnet 

vinde sagerne, idet lovgivningen tillader klapning, når formalia og grænseværdier 

er overholdt.  

Vi har i sagen fra Aarhus Havn argumenteret imod klapning med disse argumenter: 

• Der er behov for ændring af mindset hos projektejerne; de skal forpligtes 

til at beskrive andre måder at skille sig af med sedimentet end ved klap-

ning. 

• Der mangler viden om effekterne af klapning (der er pt. ingen fyldestgø-

rende effektstudier i DK - afgørelser vurderes via modelberegninger). 

• Anlægsaktiviteter skal samtænkes - og derved minimere behovet for rå-

stofindvinding og klapning. 



            

 

 

     

• Der skal ske en stramning af lovgivningen og forvaltningen på området. 

Det er for let at få en klaptilladelse uden at redegøre grundigt for alternati-

ver. Og der er behov for bedre konsekvensvurderinger – især når klapplad-

serne ligger i eller i nærheden af Natura 2000-områder. 

Beslutningstema: 

FB skal have en indledende drøftelse af problematikken. Sekretariatet anbefaler, at 

der nedsættes en arbejdsgruppe bl.a. med repræsentanter fra de områder, som er 

berørt af problematikken ved klapning.   

Beslutning: 

FB besluttede at nedsætte et udvalg. Følgende FB-medlemmer ønsker at deltage i 

udvalget: Torben Kaas, Linda Bollerup, Jan Karnøe og Morten Jacobsen. Herudover 

deltager medlemmer fra vores lokale natur- og miljøteams samt repræsentanter fra 

sekretariatet. Sekretariatet aftaler selv deres deltagelse. 

Arbejdet indledes med møde, hvor der gives en grundig redegørelse for, hvad klap-

ning er, samt de problematikker som klapning medfører. Sekretariatet indkalder til 

dette møde. 

10. Gensidig orientering (KL.21.15 – kl. 21.30) 

• Møde i Handicapudvalg torsdag den 10. marts 2022. Udvalget består af føl-

gende lystfiskere: Egon Dall, Søren Grothe Petersen, Lisa Jørgensen og 

Morten Nielsen (FB). Fra sekretariatet deltager Lars Rasmussen som sekre-

tær. 

• Lars Rasmussen har talt med Christian Skov vedr. oplæg om sin forskning 

af ”Catch and release”. Han har først mulighed for at deltage i FB-mødet 

den 11. juni 2022. Lars Rasmussen arbejder på at få det arrangeret. 

• Deltagelse ANGELWELT BERLIN (Nov. 25. – 27., at Messe Berlin). Torben 

Kaas og Hans E. Nielsen havde modtaget en invitation til, at DSF skulle 

deltage i denne messe. FB besluttede at takke nej til invitation. FB mener, 

at det er bedre at støtte op om nationale og lokale messer.  

11. Næste møde 

Næste møde afholdes lørdag den 2. april kl. 09.30 – kl. 15.00. Mødet holdes i 

Sportsfiskeriets Hus. Foreløbige dagsorden: 

• Evaluering af Landsdelsmøderne 



            

 

 

     

• Beslutning om den endelig disponering af den skriftlige beretning 

• Beslutning og endelig proces for valg af delegerede for de individuelle med-

lemmer 

• Status på BlivNaturligvis v/ Franz Holmberg, Danmarks Jægerforbund. 

Linda Bollerup meldte afbud til dette møde. 

12. Evt. 

Hans E. Nielsen orienterede om Tungruppens ønsker til en evt. ny kvote for tunfi-

skeri: 

• En T&R kvote til lystfiskere og en kvote til erhvervsfiskere, med 50% til hver. 

• Vi formulerer det ikke så ultimativt, at de betragter det som en smækket dør 

(”vi foretrækker”, ”vi ønsker” etc.). 

• Vi vil nævne citizen science som et argument for en kvote til DK. 

• Vi inddrager forvaltning fra udlandet som argument for vores ønske om T&R-

kvote. 

• Elementer som sted, tid med videre har vi fremlagt på det seneste møde med 

ministeriet. Det kan genbruges. 

• Vi kan nævne, at vi allerede har en vægt – der kan dog være yderligere krav 

end en vægt, der skal honoreres. 

Tungruppen er nedsat blandt medlemmer af DSF og har den direkte dialog med 

ministeriet. 

Lars Rasmussen, marts 2022. 


