
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: torsdag den 6. januar 2022 kl. 19.00 – 21.30 

Mødested: Mødet afholdes via Teams. Mødet kan tilgås via dette link. 

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

zen, Simon Rømer, Morten Jacobsen, Frederik Lorentzen og Lars Rasmussen. 

Afbud: Morten Nielsen. 

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

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. november 2021. (Kl. 19.00 – 

19.05) 

Referatet udsendt med Forbundsnyt den 26. november 2021. 

3. Siden sidst (Kl. 19.05 – 19.15) 

- Onsdag den 12. januar 2022 afholder vedtægtsgruppen møde med vores ad-

vokat Andreas Lybech, hvor vi gennemgår forslag til nye vedtægter for DSF 

- Det er aftalt med Linda, at FB-mødet den 11. juni 2022 afholdes på Elses-

minde. Dette er rettet i Outlook indkaldelsen 

- Det er bekræftet, at landdelsmøderne 2022 afholdes hos følgende foreninger 

Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn, Bjerringbro og omegns 

Sportsfiskerforening, Kolding Sportsfiskerforening samt Kalundborg Sportsfi-

skerforening 

- Der er pt. tilmeldt 50 deltagere til den stiftende generalforsamling i branche-

foreningen Dansk Lystfiskeri, som afholdes den 19. januar 2022.  

4. Godkendelse af driftsbudget for 2022 (kl. 19.15 – 19.30) 

Baggrund: 

Udgangspunktet for budgettet har været følgende medlemstal: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQyODQ3ZDQtY2NiNC00N2M2LThmYzktNDRmZjg3ZDJmNmYx%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


            

 

 

     

 
Ovennævnte budgetterede medlemstal giver os samme kontingentindtægt, som vi realiserede i 

2021 regnskabet. 

 

Vi forventer indtægter for kr. 422.000 på posten ”Andre indtægter”, som bl.a. kommer fra vores 

”Kysthjælperprojekt” samt projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen”. 

 

Der er indregnet en lønstigning på 2 % til alle medarbejdere. 

 

Vi har forlænget aftalen med digital markedsføringskonsulent Jonas Andersen til den 31. december 

2022. Stillingen er endvidere opnormeret til en fuldtidsstilling. Jonas har hidtil været ansat på 30 

timer om ugen. Der er indregnet udgifter i forbindelse med barselsorlov til Christian Flinker og An-

dreas Findling-Rottem. 

 

Udgifterne er sat i forhold til det aktuelle forbrug i 2021. Der er taget højde for prisstigninger på el 

og varme, telefon, porto, tryk og distribution af Sportsfiskeren. 

 

Der er ikke afsat ekstraordinerer poster til arbejdet med ”Vi skal være flere i DSF”. Direktøren for-

slår, at der hensættes kr. 100.000 af dette års overskud, som forventes af blive i størrelsesorden kr. 

350.000 jævnfør noterne til halvårsregnskabet. 

 

Driftsbudgettet udviser et overskud på kr. 44.459. 

Beslutningstema: 

FB skal godkende driftsbudgettet for 2022. 

 

 

2020 Junior Familie Unge Senior Direkte støtte Lodsej. I alt Brutto Foreninger

Maj 787 1.715 406 10.571 1.612 183 15.325 17.904 123

August 1.030 1.951 521 10.998 1.806 71 181 16.438 19.264 121

November 1.115 1.948 561 11.130 1.857 72 180 16.863 19.930 121

Budget 21 769 1.743 404 11.080 1.527 80 180 15.783 121

2021 Junior Familie Unge Senior Direkte støtte Lodsej. I alt Brutto Foreninger

Maj 958 1.811 523 11.029 1.754 52 176 16.303 19.126 118

August 1118 1.808 611 11.434 1.921 67 175 17.134 20.178 118

November 1.215 1.853 651 11.564 2.006 70 177 17.536 20.734 119

Budget 22 769 1.743 504 11200 1.800 80 177 15.973 119



            

 

 

     

Beslutning: 

I budgettet under ”overordnede administration” er der afsat kr. 200.000 til tabt 

arbejdsfortjeneste til FB-medlemmer og honorar til formanden. I øjeblikket mod-

tager formand Torben Kaas kr. 10.000 i honorar pr. måned. Fra 1. januar 2022 

modtager Torben Kaas et honorar på kr. 15.000 pr. måned.  

FB godkendte driftsbudgettet for 2022.  

Driftsbudgettet for 2022 kan ses her. 

5. Vi skal være flere i DSF (KL.19.30 – 20.00) 

Baggrund: 

På sidste møde drøftede FB baggrunden for arbejdet med at blive flere medlemmer 

i DSF. Siden har Torben Kaas og undertegnede arbejdet på at udarbejde et katalog 

over initiativer som vi kan tage for at blive flere i DSF. 

Denne plan ligger i mappen. 

Beslutningstema: 

Torben vil gennemgå kataloget i overordnede træk, hvorefter FB skal drøfte kata-

loget. 

Med udgangspunkt i FB’s drøftelse udarbejdes der en endelig handlingsplan, som 

behandles endeligt på FB mødet den 5. februar 2022. 

Beslutning: 

Torben Kaas gennemgik kataloget og FB havde følgende kommentar: 

• Det skal fremgå af notatet, at der også er fokus på medlemstilvækst i nu-

værende medlemsforeninger 

• Nuværende medlemsforeninger kan også indgå i arbejdet med at tiltrække 

nye medlemsforeninger 

• Det er vigtigt at styrke arbejdet med vores YouTube kanal. Det bør overvejes 

at dedikere særlige medarbejderressourcer til dette. Det svenske Forbund 

kan give inspiration til, hvordan man arbejder med YouTube 

• Direkte kontakt til potentielle medlemmer skal gøres professionelt 

• Der skal gøre et aktivt arbejde for at vore medlemsforeninger bliver op-

mærksomme på vores Natur- og miljøteams. 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/ESo50m0Wf5lJjurASj5UVgcBgfz7VYRgOs4lOUtBLLIfIg?e=q9Vl6y


            

 

 

     

• Der skal i planen være opmærksomhed på, hvordan vi kan motivere ny-

fiskere til at melde sig ind i vores medlemsforeninger. Eksempelvis gennem 

endags fiskeskoler 

• Det er vigtigt, at vi bliver flere medlemmer i foreningerne, medlemsforenin-

ger og individuelle medlemmer. MEN der skal også være fokus på, hvordan 

vi plejer eksisterende medlemmer. 

FB behandler den endelige plan på FB-mødet den 5. februar 2022, hvorefter planen 

vil blive fremlagt på landsdelsmøderne. 

6. Godkendelse af Positionspapir for Kyst og hav (Kl. 20.15– 20.30) 

Baggrund: 

Arbejdsgruppen, som arbejder med udarbejdelse af positionspapirer for vores 

vandmiljø, besluttede at inddele dette område i to positionspapirer. Et for ”Vand-

løb og ådale” og et andet for ”Kyst og hav”. Det sidste er nu blevet færdigt og lig-

ger i mappen. (Det er første udgave. Søren giver papiret et0n ”makeover” efter 

jul) 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte og godkende positionspapiret for ”Kyst og hav”.  

Beslutning: 

FB godkendte positionspapiret med nogle få sproglige korrektioner, som er sendt 

til LR og vil blive indarbejdet i papiret. 

Positionspapiret for ”Kyst og hav” tilgås fra dette link 

7. Hvilken betydning får Kattegatforbindelsen for de rekreative værdier? (kl. 

20.30 – 20.45) 

Baggrund 

Morten Jacobsen skriver: 

Hej med jer 
Forleden blev jeg atter spurgt af en lokal, om forbundet har en holdning til, at de rekreative værdier 
spoleres ved Asnæs/Røsnæs, Samsø samt syd for Århus (Hou) ved anlæg af en Kattegatforbindelse. 
Vi drøftede det for et par år siden i bestyrelsen. Da mente flertallet ikke, at vi skulle have en hold-
ning til det. 
Undersøgelserne af forbindelsen er længere end de har været før. Jeg tror broen bliver en realitet, 
og det virker som om, at en tunnelløsning ikke rigtig er på bordet, før det er meget dyrere. Men vi 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EfegJWTQV81MnhctIufB9k0B6wxoFRK7-4csCacMVobUoA?e=pdZGkT


            

 

 

     

som naturens og lystfiskerens stemme bør italesætte de implicitte problemer og udfordringer i en 
bro. 
For de lokale lystfiskere - og andre naturelskere - i områderne kommer det til at have en kæmpe be-
tydning. Mange af dem bruger naturen i de berørte områder er både bekymrede og vrede. 
På et eller andet tidspunkt vil vi blive spurgt mere officielt, hvad vi synes om, at disse områder spole-
res med bilstøj, stål og beton. Jeg tænker ikke, at et svar kan være: "Det har vi ikke en holdning til, 
fordi det kun handler om infrastruktur". Det handler nemlig om meget mere, herunder herligheds-
værdien i områder. 
Når vi holder landsdelsmøde i Kalundborg, tror jeg, at Kalundborgforeningen vil rejse dette spørgs-
mål, når de får lov til at byde velkommen. 
Hvad tænker I? 
 
Beslutningstema. 
 
FB skal have en indledende drøftelse af problematikken, samt aftale om og evt. hvordan vi arbejder 
videre med denne sag. 
 
Beslutning: 
 
FB er enig i, at en Kattegatforbindelse vil påvirke naturen og de rekreative værdier, men hvor meget 
forbindelsen vi påvirke fiskeriet, er FB i tvivl om. FB besluttede at afvente udviklingen i sagen. Så-
fremt nogle af vores medlemsforeninger vurderer, at det er nødvendigt, at vi går ind i sagen, gør vi 
det sammen med dem. 
 
Endvidere vil sekretariatet sondere, hvordan DN stiller sig i sagen. 
 

8. Lystfiskeriets dag i 2022: skal vi fortsætte? (Kl. 20.45 – 21.15) 

Baggrund: 

Lystfiskeriets dag har været afviklet i en del år med forskellige koncepter. Formålet 

med dagen er at sætte fokus på lystfiskeri generelt, og at vores medlemsforeninger 

kan præsentere deres forening og fiskemuligheder for den brede befolkning. 

Sekretariatet har altid markedsført dagen, og i de tidligste år indsamlede vi grej, 

som kunne bruges til præmier ude hos foreningerne. I starten kunne man få ga-

verne gratis hos grossisterne, men ad åre hørte det op. Da det også krævede mange 

administrative ressourcer, besluttede vi at droppe præmieindsamlingen og udeluk-

kende markedsføre dagen nationalt og lokalt. 

Sidste år var Lystfiskeriets Dag en del af DN’s og Friluftsrådets ”Naturens uge”. 

Da vi i sekretariatet er i tvivl om fremtiden for Lystfiskeriets Dag, har Julie Myhre 

gennemført en interviewrunde med nogle af de foreninger, som har deltaget i Lyst-

fiskeriets Dag. Formålet med denne runde var at afdække, hvad der skal til for at 



            

 

 

     

afholde en god Lystfiskeriets Dag, samt samle inspiration til forskellige scenarier for 

en fremtidig Lystfiskeriets Dag. 

Julie vil gennemgå resultatet af den interviewrunde for FB. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte oplægget og beslutte, om vi skal fortsætte med Lystfiskeriets Dag. 

Beslutning: 

FB er enig i, at ”Lystfiskeriets dag” er et godt initiativ, som kan understøtte vores 

medlemsforeningers synlighed og dermed støtte arbejdet med at rekruttere med-

lemmer. Det blev besluttet, at ”Lystfiskeriets dag” skal fortsætte i en eller anden 

form.  

Sekretariatet vil bl.a. med udgangspunkt i følgende bemærkninger fra mødet udar-

bejde et forslag til næste FB-møde: 

• Det kan overvejes at afholde ”Lystfiskeriets dag” i forbindelse med World 

Fish Migration Day den 21. maj 2022 

• Det kunne være en ide, udover fiskeri, også at invitere til deltagelse i re-

staureringsprojekter 

• Det er vigtigt at have et lokalt fokus 

• ”Lystfiskeriets dag” forsvinder let, når det laves i forbindelse med Naturens 

uge 

• Medlemsforeningerne er meget forskellige, derfor er det vigtigt, at der er 

brede rammer at planlægge arrangementet inden for 

• Det er vigtigt at lægge op til ideudvikling på Digitalt foreningsforum 

• Der kan udvikles en guide i form af spørgsmål, som sikrer at foreningerne 

får en god planlægningsproces 

• ”Lystfiskeriets dag” kan bruges til at sætte fokus på, hvordan lystfiskerfor-

eninger kommunikerer. 

9. Valg af FB-medlem til bestyrelsen for Fonden for Lystfiskeriets fremme 

(Kl. 21.15 – 21.20) 

Baggrund. 

Steen Lindkvist Nielsen var medlem af bestyrelsen for ”Fonden for lystfiskeriets 

fremme”. Da FB konstituerede sig efter Steen Lindkvist Nielsens død, overså man 

denne post. 

 

 



            

 

 

     

Beslutningstema: 

FB skal blandt sin kreds udpege et nyt medlem til bestyrelsen for ”Fonden for lyst-

fiskeriets fremme”. 

Beslutning: 

Udover en erstatning for Steen Lindkvist Nielsen mangler der også en erstatning 

for Søren Pedersen, som tidligere er udtrådt af FB. 

FB valgte Linda Bollerup og Morten Jacobsen til at sidde i ”Fonden for fiskeriets 

fremmes” bestyrelse. 

10. Gensidig orientering (KL.21.15 – 21.30) 

• Torben Kaas havde før jul haft et godt møde med socialdemokraternes Miljø 

ordfører Kasper Rough. På mødet blev følgende emner drøftet: 

- De kommende vandplaner 

- Det rekreative fiskeris betydning i destinationsudvikling 

- Muligheden for at skrive en fælle kronik evt. om kystvande 

11. Næste møde 

Næste møde afholdes den 5. februar 2022 kl. 09.00 – 15.00 i Vingsted.  

Inden dette møde foreslår vi, at vi holder en temaften om vandplanerne for van-

planperiode 3. Disse planer blev offentliggjort den 22. december 2021. Vi skal af-

give vores høringssvar i juni måned 2022. 

Vi foreslår, at vi laver denne temaaften over teams og med deltagelse af natur- og 

miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen. Dette møde afholdes via team den 26. ja-

nuar 2022 kl. 19.00. Der er indkaldt via Outlook. 

12. Evt. 

• Steen Ulnits har i ”Fluefisker i Norden” skrevet om havplanen og beklaget, 

at DSF ikke er medunderskriver på en henvendelse som DN og DIF har sendt 

til minister for fødevarer, landbrug og fiskeri Rasmus Prehn. Vi er ikke blevet 

inviteret til at være medunderskriver på denne henvendelse. TK skriver til 

Steen Ulnits. 

 

Lars Rasmussen, januar 2022 


