
 

Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: onsdag den 7. september 2022 kl. 19.00– kl. 21.30  

Mødested: Mødet holdes via teams mødet kan tilgås fra dette link 

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

Nielsen, Arne Lauritzen, Jan Karnøe og Lars Rasmussen. 

Afbud: Simon Rømer og Morten Jacobsen 

Kommunikationsmedarbejder Julie Myhre deltog i behandlingen af punkt 4. 

1. Godkendelse af Dagsordenen (kl. 19.00- kl. 19.10) 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 20. august 2022. (kl. 19.00- kl. 19.10) 

Referatet blev udsendt med Forbundsnyt den 1. september 2022. 

3. Siden sidst (kl. 19.10– 19.20) 

Program for Kongressen: Mikkel Frey har meldt fra.  

Lektor Mogens Flindt fra Biologisk institut er blevet kontaktet og vil vende tilbage. 

4. Kongressen 2022 

Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning (Kl. 19.10 – 20.00) 

Baggrund: 

Julie Myhre har i samarbejde med medarbejder i sekretariatet lavet et udkast til 

Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning. Udgangspunktet har været den dispone-

ring som FB godkendte den 2. april 2022. Disponeringen ligger i mappen og kan 

tilgås fra dette link. 

Udkast til den skriftlige beretning ligger i mappen og kan tilgås fra dette link. 

Julie skriver således til jer: 

I skal se bort fra korrektur og layout og fokusere på indhold :) 

Den skriftlige beretning sættes op i uge 37 og 38. 

 

Beslutningstemaer 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk4MGVhYTMtZWVkYy00OWQyLWJiOTYtNTZiZWY4NjI1OTdk%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
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/bestyrelsen/EeDbsgrsU_FGpEjW1ZvO2NoBMXg-SeEOCMRnswYcFPD2TA?e=TmsMGj
https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/bestyrelsen/EduPOPl2YLdHrTc4NCser4UBthemdN-R8npxgajrtU8U-Q?e=6bL3Ic


            

 

 

     

• FB skal drøfte og godkende Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning, 

Beslutning: 

Indledningsvis blev udkastet rost. Det lever op til den ide og disponering, som FB 

tidligere havde godkendt. 

Udkast til FB’s skriftlige beretning blev herefter gennemgået og kommenteret. 

Julie gør nu den skriftlige beretning færdig og sender den til opsætning.  

Den skriftlige beretning udsendes digitalt ultimo uge 42, sammen det øvrige dags-

ordensmateriale til kongressen. 

Valg til FB (kl. 20.15 – kl. 20.30) 

Baggrund: 

På FB-mødet den 20. august 2022 blev følgende drøftet: 

Følgende af de nuværende FB-medlemmer genopstiller til Forbundsbestyrelsen: 

• Hans E Nielsen  

• Morten Jacobsen  

• Frederik Lorentzen (suppleanter er altid på valg på den førstkommende kongres, 

efter de er indtrådt i FB).  

Udover dem, som genopstiller, skal der findes to kandidater til FB og fire suppleanter. 

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

Beslutningstema: 

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

dater. 

Beslutning: 

FB gennemgik kandidatlisten og de tilbagemeldinger, som er kommet. FB arbejder 

videre med kontakt til kandidater til FB. 

Gennemgang af gæstelisten (Kl.20.30 – kl. 20.45) 

Baggrund: 



            

 

 

     

Sekretariatet har lavet et udkast til en gæsteliste. Gæstelisten ligger i mappen og 

kan tilgås fra dette link 

Beslutningstema: 

FB skal gennemgå gæstelisten og godkende den. 

Beslutning: 

Gæstelisten blev gennemgået og justeret. Gæstelisten er opdateret og ligger i 

mødemappen. 

Gennemgang af forslag til nye vedtægter for DSF 

Baggrund 

Efter Torben Kaas, Hans E. Nielsen og direktørens møde med vores advokat, øn-

skede Torben at drøfte § 19: 

Stk. 5.: Alle afgørelser på kongressen træffes ved simpel stemmeflerhed. Undta-

get herfra er dog beslutninger i henhold til § 20, vedtægtsændringer, jf. § 19, stk. 

6, beslutning om Forbundets opløsning, jf. § 26 samt sådanne øvrige beslutnin-

ger, der efter Foreningsretten kræver en anden majoritet. 

Lørdag den 20.august 2022 besluttede FB dette: 

Stk. 6.: Vedtagelse af Vedtægtsændringer kræver ¾ af de fremmødte kongres-

medlemmernes samlede stemmeantal. 

Torben og Hans foreslår, at vi fastholder Kim Hermanns formulering: 

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver ¾ (2/3) af antallet af de fremmødte 

kongresdelegerede og ¾ (2/3) af antallet af de på kongressen repræsenterede 

stemmer. 2/3 er det antal man oftest bruger. 

Beslutning: 

FB godkendte Torben og Hans’ forslag og besluttede, at majoriteten skulle være 

2/3. 

5. Gennemgang af Halvårsregnskab (Kl. 20.45 – kl. 21.05) 

Baggrund 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/bestyrelsen/EQid5MkGe9BIhXNYYOshWtIBhkOwqZJWe-iQ8Db2nxxLHw?e=2nCau8


            

 

 

     

Indledningsvis skal det nævnes, at halvårsresultatet ligger meget tæt på rammebudgettet for 2022, 

der blev udarbejdet i efteråret 2019 og godkendt på Kongressen i september 2020. Bemærk, at i 

halvårsregnskabet er rammebudgettet ikke periodiseret.  

 

Det realiserede resultat for første halvår af 2022 ligger ca. kr. 350.000 under det realiserede resul-

tat for første halvår af 2021. De væsentligste årsag er: 

• Ansættelse i kommunikationsteamet med henblik på kunne udvikle digitale initiativer, der 

skal understøtte en medlemstilvækst samt ruste os til et efterår med to medarbejdere på 

barsel. 

• Der er kommet gang i de fysiske møder igen efter covid-19 pandemien. De store pris- 

stigninger på brændstof har gjort, at vi har valgt at lade vores kørselstakst følge statens 

takst 

• Øgede udgifter til el og varme. 

Det endelige resultat for 2022 vil være tæt på et 0. Det skal dog nævnes, at hvis vi investerer nogle 

af de kr. 150.000, som er afsat til ”Vi skal være flere”, vil det påvirke regnskabet i negativ  

retning. 

 

Regnskabsbalancen sendes til FB efter FU-mødet den 5. september 2022. 

 

Beslutningstema: 

 

FB skal drøfte og godkende regnskabsbalance for 1. halvår 2022. Denne kommenterede regnskabs-

balance sendes til alle medlemsforeninger. 

 

Beslutning: 

 

Indledningsvis drøftede FB medlemsudviklingen i DSF. I vores medlemsstatistik måler vi i august og 

november. August fordi der ikke betales forbundskontingent fra 1. august, og november fordi 

mange foreninger rydder op i deres medlemskaber i december. 

Covid-19 pandemien i 2020 og 2021 ændrede på befolkningens fritidsvaner. Salget af det statslige 

fisketegn steg med 20 %. DSF’s medlemstal steg fra august 2019 til november 2021 med 1.760 

medlemmer til 17.536 medlemmer. I august 2022 er medlemstallet 16.552. En tilbagegang fra no-

vember 2021 til august 2022 på 984 medlemmer, men en netto fremgang fra august 2019 til august 

2022 på 776 medlemmer.  

 

Dette er årsagen til, at kontingentindtægterne er den samme som i 2021, på trods af en kontingent-

stigning på 4 % i 2022.  

 



            

 

 

     

Under gennemgangen af regnskabsbalancen drøftede FB tilskuddet til den Sjællandske Grusbande. 

På sit møde den 17. april 2021 drøftede FB, hvordan DSF skal samarbejde med de forskellige desti-

nationer og besluttede bl.a. følgende: 

 

Organisationerne er kendetegnet ved, at der er kommuner og andre interessenter involveret. 

 

FB tilkendegav, at det er gode og vigtige initiativer, som DSF skal samarbejde med. Formålet med 

samarbejdet er bl.a. at sætte fokus på inddragelsen af de lokale lystfiskerforeningers arbejde.  

 

Det er ikke muligt for DSF at give støtte til driften af organisationerne. 

 

Organisationerne kan bidrage til, at borgene får interesse for lystfiskeriet, bliver opmærksomme på 

den lokale natur og dermed involverer sig i det frivillige arbejde. 

 

FB besluttede at afsøge mulighederne for at etablere et netværk, som DSF ville facilitere. Netværket 

er for initiativernes faglige medarbejdere. 

 

FB godkendte den kommenterede regnskabsbalance for første halvår 2022. Balancen vil blive ud-

sendt til medlemsforeningerne med Forbundsnyt i uge 37.  

 

Det lavere medlemstal og inflationen vil påvirke arbejdet med rammebudgetter for 2023 og 2024. 

 

FB opfordrede til, at sekretariatet kigger på en anden varmeløsning end gas i arbejdet med budget-

lægningen for 2023 og 2024. 

 

FB skal godkende driftsbudget for 2023 og 2024 på mødet den 1. oktober 2022. 

 

6. Gensidig orientering (kl. 21.05 – kl. 21.25) 

• Torben Kaas afholdt møde med næstformand i Landbrug & Fødevarer Thor 

Gunnar Kofoed onsdag den 31. august. Det blev besluttet, at de to skriver 

et fælles debatindlæg om udtagning af lavbundjorder. 

• Orientering om resultaterne fra analysen i medlemsforeningerne af Karup Å 

sammenslutningens syn på et medlemskab af DSF som viser: 

Aulum Haderup: 11/16 (68,75%) er i forvejen medlem af DSF.  

5 respondenter har svaret på spørgsmålet, om foreningen skal meldes ind i DSF. Her 

svarer 3/5 (60%), at de bakker op om, at foreningen skal melde sig ind i DSF.  



            

 

 

     

Hulbæk Mølle og Høgild Bro Fiskeklub: 10/20 (50%) er i forvejen medlem af DSF. 8 

respondenter har svaret på spørgsmålet, om foreningen skal meldes ind i DSF. Her 

svarer 7/8 (87,5%), at de bakker op om, at foreningen skal melde sig ind i DSF.  

Sdr. Resen Lystfiskerkonsortium: 35/53 (66%) er i forvejen medlem af DSF.  

17 respondenter har svaret på spørgsmålet, om foreningen skal meldes ind i DSF. Her 

svarer 10/17 (58,8%), at de bakker op om, at foreningen skal melde sig ind i DSF.   

Ud af de respondenter, som har besvaret spørgeskemaundersøgelsen, er 50% - 68% 

af respondenterne i forvejen medlem hos DSF.  

Derudover er respondenterne positive, overfor at melde deres forening ind i DSF, 

idet der er mere end 50%, som mener, at deres forening bør meldes ind i DSF.   

• Status på arbejdet med ”Vi skal være flere”. Direktøren gav en kort status 

på arbejdet. 

• Arne Lauritzen havde deltaget i et møde om iltsvind i den sydlig del af Lille-

bælt med deltagelse af Stig Markager, Aarhus universitet. og Flemming 

Gertsen fra SEGES. Her mødte han en repræsentant fra Skovens Lystfi-

skerklub på Als. De er ikke medlem af DSF, hvilket Arne vil følge op på. 

• Jan Karnøe skal give et oplæg om Kystvande i regi af Folkeuniversitetet 

den 02. oktober 2022. 

• Hans E. Nielsen skal på markvandring sammen med interessentgruppen for 

de Nationale naturparker. Arrangementet finder sted den 12. september 

2022. 

7. Næste møde (Kl. 21.25 – KL 21.30) 

Lørdag den 1. oktober 2022 kl. 09.30 – kl. 15.30. 

Følgende punkter er på dagsorden: 

• Godkendelse af rammebudget og kontingentsatser for 2023 og 2024 

• Gennemgang af valg til FB 

• Drøftelse af forslag til modernisering af Fonden til Fiskeriet Fremme 



            

 

 

     

• Oplæg om resultaterne af arbejdet i Collective Impact v/ Natur- og miljø-

konsulent Lars Brinch Thygesen (Et forslag fra Morten). Under dette punkt 

skal FB drøfte emnerne arealanvendelse og vandløbs vedligeholdelse med 

henblik på, at der udarbejdes et positionspapir på de to områder. Jan Kar-

nøe laver et kort oplæg. 

8. Evt.  

Ingen havde noget til dette punkt. 

 

Lars Rasmussen, september 2022. 


