
 

Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: lørdag den 20. august 2022 kl. 09.30–kl. 16.00.  

Mødested: Sportsfiskeriets Hus, Vingsted, hvor der serveres morgenmad fra kl. 09.15 og 

frokost. 

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

Lorentzen, Arne Lauritzen og Lars Rasmussen. 

Afbud: Simon Rømer, Morten Nielsen og Jan Karnøe. 

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

2. Godkendelse af referat fra mødet den 11. juni 2022. (kl. 09.30- 09.45) 

Referatet udsendt med Forbundsnyt den 1. juli 2022. 

3. Siden sidst (kl. 09.30 – 09.45) 

Kort opfølgning på kampagnen ”Havet lider”. 

Tidligere på sommeren skød vi kampagnen ”Havet Lider” i gang med en efterlys-

ning af beviser på, at havet har det skidt. Vi opfordrede alle, der færdes ved ha-

vet, til at indsende billeder og videoer af kraftig algevækst og tegn på iltsvind. 

Der har været massiv pressedækning af vores dagsorden og et stort engagement i 

sagen hos både lystfiskere, UV-jægere og andre brugere af havet. De har sendt 

os et helt bibliotek af dokumentation for, at havet lider. 

En replik fra Morten Jacobsen:  

”Hvad jeg ikke forstår er, at fx turistbranchen og garnfiskerne eller erhvervsfi-

skerne er helt stille. De må da - som os - være interesseret i rent vand. Men 

de siger ikke en lyd. Forestil jer de tyske turister skal bade i alger. 

På sigt - og nok ikke lige i denne omgang - kan det være, at vi skal søge sam-

arbejde og dialog med disse brancher om sagen. Også for at søge utraditio-

nelle partnerskaber” 

K-teamet har udarbejdet en plan for, hvordan vi arbejder videre med denne kam-

pagne: 

Havet Lider vol. 2: 

• Fra medio august genoptager vi kampagnen, blandt andet med følgende 

aktiviteter: 



            

 

 

     

• Løbende omtaler af problemet i nyheder på Sportsfiskeren.dk, bl.a. digital 

udgivelse af baggrundsartikler fra et tidligere nummer af Indblik samt be-

retninger fra brugere af havet 

• Opfølgende kampagne-video, bl.a. med Karen Timmermann, ekspert i det 

kystnære havmiljø 

• Kommunikation af resultater fra den første iltsvindsrapport sidst i august 

• Bredt samarbejde med andre miljøorganisationer, heriblandt Greenpeace, 

DN og Rådet for grøn omstilling (muligvis OCEANA og Tænketanken HAV 

om: 

- Fælles henvendelse til Folketingets miljøordførere med krav om 

stillingtagen til problemet med udledninger og iltsvind 

- Fælles debatindlæg om udledninger og iltsvind 

Beslutning: 

Bestyrelsen udtrykte stor ros til sekretariatets arbejde med denne kampagne. Der 

er enighed om, at det kan være en god ide at arbejde sammen andre organisatio-

ner, der hvor samarbejdet kan forstærke budskabet. 

4. Politisk interessevaretagelse og det kommende valg (Kl. 09.45 – 10.30) 

Baggrund: 

På seneste FB-møde evaluerede Forbundsbestyrelsen sit arbejde. Her blev følgende be-

sluttet: 

I forhold til DSF’s brand er det vigtigt at synliggøre FB’s arbejde de steder, hvor det er 

muligt bl.a. i Forbundsnyt. I den forbindelse undersøger sekretariatet, om man kan 

måle på åbningsraten af Forbundsnyt. 

I arbejdet med politisk interessevaretagelse skal der være opmærksomhed på følgende 

politiske niveauer: Landspolitik, regionalpolitik og kommunalpolitik.  

FB er hovedaktører på de to første, mens medlemsforeninger er hovedaktør på den sid-

ste med støtte fra sekretariatet.  

På næste FB-møde skal FB arbejde videre med, hvordan vi styrker vores arbejde med 

politisk interessevaretagelse, samt hvordan vi kan og vil inddrage FB i dette arbejde. 

Herudover skal FB drøfte, hvordan vi kan bruge den kommende valgkamp. 

Politisk interessevaretagelse: 



            

 

 

     

Torben Kaas og direktøren har drøftet, hvordan vi kan arbejde med politisk inte-

ressevaretagelse fremover og forslår følgende: 

Formålet med arbejdet med politisk interessevaretagelse er: 

• At de relevante ministerier kender os. 

• At vi er kendte af de relevante miljø- og fiskeriordførere, såvel i regeringen 

som i oppositionen. 

Indledningsvis er det vigtigt at slå fast, at vi bestemt har et udviklingspotentiale 

på dette område. Vores udfordring er, at det kræver mange ressourcer at plan-

lægge møderne med politikerne – især det at aftale et tidspunkt. 

Fremadrettet vil det være direktørens opgave at tage sig af dette. 

I møderne med folketingspolitikerne vil det være naturligt, at vi er repræsenteret 

ved formanden. I tilfælde, hvor det giver mening, vil et FB-medlem kunne del-

tage. Herudover vil direktøren og fagmedarbejdere, der hvor det giver mening, 

også deltage. 

Til at støtte op omkring den politiske interessevaretagelse er det vigtigt at sekre-

tariatet fagmedarbejdere fastholder og udvikler deres netværk blandt medarbej-

derne i departementerne og styrelserne. 

I forhold til politisk interessevaretagelse på regionalt og kommunalt niveau vil 

dette være et emne på vores næste møde med vores natur- og miljøkoordinato-

rer. (Det kunne eventuelt være et interessant emne på næste års landsdelsmøder 

for at klæde foreningerne på i forhold til det kommunale niveau).  

Det kommende valg: 

Kommunikationsteamet har udarbejdet følgende forslag: 

Der vil blive lavet en landing page på www.sportsfiskeren.dk/valg. Hvis vi ved no-

get, inden der er deadline på Sportsfiskeren 3 (Uge 34, bladet afleveres den 26. 

august 2022), bliver der lavet et opslag/artikel heri. 

De vigtigste temaer for os er (I prioriteret rækkefølge): 

• Vandmiljø - kyst og hav 

• Vandmiljø – sø og vandløb 

• Prædatorer 



            

 

 

     

• Store spærringer, for eksempel Tangeværket. 

Med udgangspunkt i disse temaer udarbejdes nogle snævre spørgsmål til miljø-

ordførerne. Deres svar offentliggøres på vores landing page. 

Lea Wermelin og Rasmus Prehn får også spørgsmål inden for deres ressortområder.  

Beslutningstemaer 

• Hvordan vi styrker vores arbejde med politisk interessevaretagelse, samt 

hvordan vi kan og vil inddrage FB i dette arbejde? 

• Kommunikationsteamets oplæg for vores indsats i forbindelse med det kom-

mende valg. 

Beslutning. 

FB bakker op om forslaget til, hvordan vi kan styrke vores arbejde med politisk in-

teressevaretagelse. 

Torben Kaas oplyste, at vi er i gang, i det han og direktøren tirsdag den 23. au-

gust 2022 har møde med Kasper Roug, miljøordfører Socialdemokratiet. 

Oplægget til arbejde med det kommende valg: 

Sikkerhedspolitik, inflation, skattepolitik vil være store dagsordner, som vil præge 

det kommende valg. Hertil kommer klima- og miljødebatten. Det er i denne de-

bat, vi skal spille vores politik om vandløb, kyst og hav på banen. 

Vi skal overveje at bringe bundtrawl ind i vores debat. Udover at det ødelægger 

havbunden, er der også et stort CO2 udslip forbundet med denne aktivitet. 

Spørgsmålene til politikerne skal være af en overordnet karakter, som gør det 

muligt for almindelige politikere at svare på dem. 

Kommunikationsteamet arbejder videre med forberedelserne til arbejdet med det 

kommende folketingsvalg. 

5. Kongressen 2022 (kl. 10.30 - 12.30) 

Baggrund: 

Kongressen afholdes den 26. og 27. november 2022. FB holder møde fredag den 

25. november 2022 kl. 15.00 – 19.00. På mødet gennemgås dagsordenen for 

kongressen sammen vores advokat, som skal være dirigent på mødet. 



            

 

 

     

Sekretariatet har udarbejdet et forslag til handlingsplan frem til kongressen og 

forslag til program for kongressen.  

Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning er klar til gennemgang på FB-mødet den 

7. september 2022. 

På forbundsbestyrelsesmødet den 1. oktober 2022 beslutter FB forslag til ramme-

budget og kontingentsatser for 2023 og 2024. På dette møde vil FB også beslutte, 

hvem der skal have DSF’s hædersbevisninger. Processen blev igangsat i uge 32. 

FB’s forslag til nye vedtægter skal forelægges og godkendes af kongressen.  

På kongressen er følgende FB-medlemmer på valg: 

Følgende er på valg: 

• Hans E Nielsen  

• Simon Rømer  

• Morten Jacobsen  

• Frederik Lorentzen og Morten Nielsen (suppleanter er altid på valg på den 

førstkommende kongres, efter de er indtrådt i FB)  

På FB-mødet i september 2021 tilkendegav alle, at de er villige til at modtage gen-

valg. Simon Rømer har efterfølgende meddelt, at han ønsker at udtræde af FB af 

personlige årsager. 

Beslutningstemaer: 

FB skal: 

- Godkende handleplan for Kongressen samt drøfte og beslutte program for 

Kongressen. 

- Gennemgå og godkende FB’s forslag til nye vedtægter. 

- Drøfte proces for, hvordan der findes egnede kandidater til FB og supplean-

ter. 

Beslutning: 

Program: 

FB drøftede programmet for Kongressen. I forhold til programmet er der den lille 

udfordring, at der i november/december afholdes VM i fodbold, og lørdag den 



            

 

 

     

26. november spiller Danmark imod Frankrig kl. 17.00. Spørgsmålet er: Skal 

kongressen suspenderes lørdag kl. 17.00, for at deltagerne kan se fodbold? 

FB besluttede, at kongressen kører til kl. 18.00. I tidsrummet kl. 16.30 – 18.00 

vil der være et foredrag med Mikkel Frej. 

Forslag til nye vedtægter: 

Efter landsdelsmødet i Kolding i marts måned blev vedtægtsudvalget suppleret 

med Kim Hermann, Syddanske Lystfiskere og Gunnar H. Pedersen, Holstebro og 

Omegns Fiskeriforening. Denne gruppe har lavet et nyt forslag til vedtægter for 

DSF. 

FB gennemgik vedtægterne og justerede dem på enkelte områder. 

Den 6. september 2022 har Torben Kaas, Hans E. Nielsen og Lars Rasmussen 

møde med vores advokater. På mødet skal de sidste vedtægtsspørgsmål afkla-

res. Herudover skal vores advokats involvering i kongressen aftales. 

Herefter holdes det sidste møde i vedtægtsudvalget, hvorefter forslag til nye 

vedtægter for DSF sendes ud til foreningerne. 

Proces for, hvordan der findes egnede kandidater til forbundsbestyrelsen: 

Følgende af de nuværende FB-medlemmer genopstiller til Forbundsbestyrelsen: 

• Hans E Nielsen  

• Morten Jacobsen  

• Frederik Lorentzen (suppleanter er altid på valg på den førstkommende kon-

gres, efter de er indtrådt i FB)  

Udover dem som genopstiller, skal der findes to kandidater til FB og fire supple-

anter. 

FB-medlemmer vil i den kommende måned kontakte potentielle kandidater. 

6. Oplæg om Catch & Release v/Christian Skov DTU Aqua (kl. 13.30 – 14.30) 

Baggrund: 

Christian Skov, DTU Aqua, har i den senere tid forsket i konsekvenserne af catch 

& release-fiskeri. Christian vil på møde fremlægge resultaterne af en undersøgelse 

af, hvordan genudsætninger påvirker fiskene. 



            

 

 

     

Christian Skov gennemgik de foreløbige resultater af undersøgelsen. Resultaterne 

vil blive publiceret i en rapport fra DTU Aqua. Når rapporten er færdig, vil den 

blive omtalt på Sportsfiskeren.dk. 

7. Oplæg om en modernisering af Fonden til Fiskeriets Fremme v/ Hans E. Nielsen 

(Kl. 14.30 – 14.45) 

Baggrund: 

Hans E. Nielsen har udarbejdet et forslag til modernisering af Fonden til Fiskeriets 

fremme. 

Fonden har gennem flere år levet en hensygnende tilværelse, hvor skiftende For-

bundsbestyrelser ikke har haft øjnene rettet mod fonden og det med god grund, 

idet kræfterne har været prioriteret i Forbundets økonomi.  

Nu er situationen en anden, der er styr på forbundets økonomi, og medlemstallet 

har vist stigende tendenser, derfor er det rimeligt, at vi igen kigger i retning af 

fonden. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte forslaget 

Beslutning: 

FB bakkede op omkring Hans E. Nielsens forslag. Direktøren og Hans E. Nielsen 

arbejdervidere med forslaget. 

8. Støtte til foreningsdrift (KL. 14.45 – 15.00) 

Baggrund: 

I forlængelse af arbejdet med at udbrede resultatet af Lystfisker Danmarks ana-

lyse ”Stærke Lystfiskerforeninger i 2030” har Torben Petersen (formand i Odsher-

reds Sportsfiskerforening) fået den ide at udvikle et koncept, som tilbyder forenin-

gerne at tilkøbe ressourcer, der kan understøtte arbejdet i foreningernes bestyrel-

ser. Eksempelvis støtte til bestyrelsens sekretær, rådgivning i SoMe-kampagner 

m.m.  

Projektet er forankret i Torben Petersens firma, DKC, som er en socialøkonomisk 

virksomhed. 

Alle ydelser leveres digitalt gennem Teams. 



            

 

 

     

Beslutningstema 

FB skal drøfte, om DSF skal være partner i projektet og dermed bidrage med kr. 

25.000 i til udvikling af konceptet, mod at DSF medlemsforeninger får 25 % i ra-

bat. 

Beslutning: 

FB besluttede at indlede forhandlinger med Torben Pedersen, med det formål at 

indgå et partnerskab med hans firma DKC om projektet ”Støtte til foreningsdrift”. 

9. Ny national Lystfiskestrategi (Kl. 15.00 – 15.15) 

Baggrund: 

Rasmus Prehn har inviteret fremtrædende politikere til ’Lystfiskertræf’ den 12. 

september 2022 omkring den danske lystfiskerstrategi. 

Grundtanken er, at hver politiker får sin personlige guide. Guiden vil være en 

markant personlighed inden for dansk lystfiskeri og en dygtig lystfisker. 

Linda Bollerup skal være guide for en af politikerne. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte DSF-forslag til indhold i en ny national Lystfiskerstrategi. 

Beslutning: 

Grundet tidspres blev det besluttet, at Torben Kaas og Linda Bollerup afholder et 

teams-møde for at afklare DSF’s holdning til en ny national Lystfikserstrategi. 

10. Gensidig orientering (kl. 15.15 – 15.45) 

• Torben Kaas orienterede om møde i § 7-udvalget. I løbet af efteråret skal 

der godkendes en ny handleplan for fiskeplejen. 

• Hans E. Nielsen orienterede om, at der er møde med de delegerede for de 

individuelle medlemmer. Det blev besluttet at oprette en FB-gruppe for de 

delegerede. Hans E. Nielsen bliver FB’s repræsentant i denne gruppe. 

I uge 34 udsendes der mail til alle de individuelle medlemmer, hvori der 

orienteres om, hvordan der vælges, delegerede for de individuelle medlem-

mer til Kongressen i år. 



            

 

 

     

• Suså Lystfiskerforening afholder ekstraordinær generalforsamling den 7. 

september med et punkt på dagsorden: Udmeldelse af DSF. Årsagen er, at 

DM i havfiskeri i år er blevet aflyst: Begrundelsen er: Stop for torskefiskeri 

og fartøjer der bliver lagt op eller solgt til andet formål. Morten Jacobsen er 

i kontakt med tidligere FB-medlem Per Schou Hansen. 

11. Næste møde  

Onsdag den 7. september 2022 kl. 19.00 via Teams. 

Følgende punkter er på dagsorden: 

• Gennemgang af forbundsbestyrelsens skriftlige beretning. 

• Gennemgang af halvårsregnskab. 

• Kort status på ”Vi skal være flere”. 

12. Evt.  

Arne Lauritzen nævnte, at han sendte en mail til alle FB-medlemmer i sommerferien, 

hvor han opfordrede til, at DSF skulle deltage i projektet ”Ro over havet”. Arne havde 

ikke modtaget nogen respons fra FB. 

FB aftalte, at hvis FB-medlemmer får behov for FB’s stillingtagende til en ide mellem 

to FB-møder, vil det være hensigtsmæssigt at kontakte direktøren og sammen med 

ham udarbejde et beslutningsoplæg, som herefter kan sendes til FB. 

 

Lars Rasmussen, august 2022. 


