
 

 

 

 

Referat af 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

 

Mødetid: tirsdag den 13. januar 2015 kl. 17.00 

Mødested: Sportsfiskeriets Hus 

Deltagere: Verner W. Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen, Steffen 

Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, Claus Eriksen, Peter Saabye Simonsen og 

Lars Rasmussen 

Afbud: Thomas Søbirk, Michael Beck-Hansen 

 

Dagsorden  

1. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning: 

Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 8. november 

2014 

Beslutning: 

Referatet er ikke færdig skrevet grundet særlige omstændigheder. Verner 

rundsender snarrest referatet til bestyrelsesmedlemmernes godkendelse.  

3. Danmarks Sportsfiskerforbunds strategiplan 2015-2020 

 

Sagsfremstilling 
Strategioplægget er nu sammenskrevet således, at det indeholder Danmarks 

Sportsfiskerforbunds mission, vision, værdier samt fokusområder og strate-

giske mål for 2015-2020. 

Fokusområder og strategiske mål for 2015-2020 er fremlagt på landsdels-

møderne i november 2014. 

I 2014 har der været drøftelser om der skulle laves en markedsanalyse, med 

fokus på de fiskere som ikke er medlem pt. Analysen skal understøtte im-

plementeringen af strategien. Et forsigtigt bud på pris for dette er kr. 

75.000,00. 

 

Økonomiske konsekvenser 

Budgettet for 2015 er dimensioneret således, at det understøtter de strate-

gimål der er for 2015. 

 

Personalemæssige konsekvenser 

Strategimålene for 2015 prioriteres i de arbejdsplaner, der laves for de en-

kelte medarbejdere for 2015. Der følges løbede op på opgaverne gennem 
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1:1 samtaler. 

 

Bilag: 
Bilag 1:Danmarks Sportsfiskerforbunds Strategi 2015-2020. 

 

Beslutningstema 

FB skal drøfte og tage stilling til følgende:  

- Endelig godkendelse af mission og vision 

- Endelig godkendelse af strategimål for 2020 og om Strategien skal inde-

holde 2015 målene 

- Skal der laves en markedsanalyse 

- Nedsættelse af projektgrupper for udarbejdelse af strategi for kommuni-

kation og medlemshvervning 

- Handleplan for arbejdet med strategimålene for 2015 – fremlægges på 

mødet 

Beslutning 

Bestyrelsen godkendte mission, vision samt strategimål for 2020.  

Strategipapiret skal indeholde: forord, (obs. på forbundets grundfortæl-

ling), omverdens beskrivelse, mission, vision og strategimål for forbundets 

fem arbejdsområder (2020 mål). 

Strategimål for 2015 bliver ikke skrevet ind i strategipapiret, men bliver 

indarbejdet i handlingsplanen for 2015.  

Handlingsplan for 2015: 

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes en markedsanalyse. Peter tager 

kontakt til Jørgen Haller fra Jysk Analyse, der har tilbudt at hjælpe forbun-

det med udarbejdelse af grundlaget for en analyse. 

- Der bliver nedsat tre projektgrupper nu: 

1. Organisation: Arbejdsområderne for denne gruppe er ny 

medlemsstruktur og forbundets organisering, hvis en ny med-

lemsstruktur fordrer dette. FB ansvarlig er Peter Saabye Si-

monsen og administrativansvarlig er Lars Rasmussen 

2. Medlemshvervning: Gruppen skal udarbejde strategi for, 

hvordan forbundet får flere medlemmer. FB ansvarlig er 

Claus Eriksen og administrativansvarlig er Martin B. Hede-

gaard 

3. Kommunikation: Gruppe skal udarbejde en ny kommunikati-

onsstrategi. FB ansvarlig Thomas Søbirk (?) og administra-

tiv ansvarlig Jakob Sørensen 

Kommissorium for ovennævnte projektgrupper godkendes på Forbunds-

bestyrelsesmødet den 28. februar 2015. Bemanding af projektgrupperne 

bliver også endelig besluttet på mødet den 28. februar 2015. Forbunds-

bestyrelsen er opmærkesomme på, at det kan give god mening at trække 

eksterne personer ind i disse projektgrupper. 

- Arbejde med forenings- og bestyrelsesudvikling sættes i gang i maj-juni 

2015. 

- Instruktørsammenslutningen går i gang med at beskrive en udviklings-

plan for forbundets kurser.  
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4. Godkendelse af driftsbudget for 2015 

 

Sagsfremstilling 
Budget 2015 er demissioneret således, at den understøtter Danmarks Sports-

fiskerforbunds strategi 2015-20.  

Indtægter: 

I 2013 og 2014 har der været tilbagegang i antal medlemmer. I budgettet er der ta-

get højde for yderligere tilbagegang i antal medlemmer i 2015. Udgangspunkt er, 

at medlemstilbagegangen vil blive udlignet af kontingentstigningen på 2,8 %, såle-

des kontingentindtægten vil være på samme niveau i 2015 som i år. 

 

Friluftsrådet har den 18. december 2014 givet mundligt tilsagn om et driftstilskud 

på kr. 2.350.000 for 2015. 

 

Udgifter: 

I budget 2015 er posterne reguleret i forhold til pris- og lønudviklingen samt i for-

hold til forbrug i 2013 og 2014. Herudover er der afsat midler til implementering 

af strategi 2015-20 med fokus på følgende områder: 

 

 Medlemshvervning. I øjeblikket indsamler forbundsbestyrelsen ideer til, 

hvordan der kan rekrutteres flere medlemmer til forbundet. De afsatte res-

sourcer skal bl.a. bruges til at implementere disse ideer og evt. gennemfø-

relse af en markedsanalyse af de medlemmer som ikke er medlem pt. 

 Ny kommunikationsstrategi.  Der skal udarbejdes en ny kommunikations-

strategi, med det formål at understøtte forbundets image såvel internt (folke-

valgte i forbundet og medlemsforeninger) som eksternt (befolkning, politiker 

og medier). Et af flere elementer i denne strategi er også opdatering af for-

bundets hjemmeside  

 Uddannelse og unge:  Der skal udarbejdes en udviklingsplan for forbundets 

uddannelsesinitiativer samt implementering og videreudviklingen af for-

eningshåndbogen. Fiskemissionen gennemføres igen i 2015, det er et mål at 

etablere et samarbejde med DR Ultra som i 2014.  

Sportsfiskeri i folkeskolen er et væsentligt fokusområde i 2015 

 

Bilag: 

Bilag 2: Driftsbudget for 2015. 

 

Beslutningstema 

FB skal godkende driftsbudgettet for 2015. 

 

Indstilling 

Fu indstiller at driftsbudgettet for 2015 godkendes. 

Beslutning. 

Forbundsbestyrelsen godkendte forslaget til driftsbudget for 2015 
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5. Godkendelse af Mødeplan for 2015 

Bilag: 
Bilag 3. Mødeplan for 2015. 

Beslutning: 

Forbundsbestyrelsen gennemgik mødeplan for 2015, som blev godkendt 

med få justeringer. 

6. Gensidig orientering 

o EAA kongres, er der kommentar til mail udsendt 12. december 

2014? 

 

Referat: 

På et møde med European Anglers Alliance (EAA) i Rom den 

4. december 2014, hvor Kaare Manniche Ebert repræsenterede 

forbundet, blev der fremlagt et forslag til en fælles politik i for-

hold til brugen af bly som synk. Forslaget stilles sammen med 

den europæiske fiskegrejsorganisation (EFTTA). Ikke alle de 

deltagende landes repræsentanter kunne på mødet tage stilling 

til forslaget, det blev derfor efterfølgende sendt i høring til alle 

medlemslandene i EAA.  

 

Forslaget går ud på, at både grejproducenter og lystfiskerne 

frivilligt skal udfase brugen af bly i synk og kun anvende det, 

hvis der ikke er egnede alternativer. EAA og EFTTA anbefaler 

også, at alle typer af synk, tungere end 0,06 g skal laves af an-

dre materiale end bly. De anbefaler ligeledes et frivilligt for-

bud mod at sælge, importere og bruge synk, tungere end 0,06 

g. Dette skal være fuldt gennemført senest 2020.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter initiativet, der dog er 

langt mindre restriktivt end den danske lovgivning på området. 

Forbundet vurderer dog, at dette fælles initiativ er positivt i 

forhold til at få grejproducenterne til at udfase brugen af bly i 

synk.  

 

o Status referat fra kongressen 

 

Referat: 

Der er truffet aftale med en journaliststuderende om at ren-

skrive lydfilerne fra kongressen. 
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o Initiativer omkring udgivelse af Miljø og Vand nr. 40 

 

Referat: 

Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin nummer 40 er ud-

kommet. Bladet udkommer normalt kun digitalt, men dette num-

mer er trykt i et oplag på 500 stk. Bladet bliver sendt til turistor-

ganisationer, landets kommuner og udvalgte folketingspolitiker, 

udsendelsen er koordineret med Miljøministeriets offentliggø-

relse at Task force gruppens anbefalinger vedr. lystfiskertu-

risme. Bestyrelsen anerkender initiativet, men opfordrer admini-

strationen til at lave en opfølgningsplan for initiativet. 

 

o Deltagelse i Folkemødet på Bornholm. Vi er blevet inviteret til 

at etablere et grønt telt på Allinge havn sammen med Dan-

marks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Fri-

luftsrådet, WWF Verdensnaturfonden, DANVA Danske Vand-

producenter og Dyrenes beskyttelse. 

 

Referat: 

Det blev besluttet, at eventuelt deltagelse i Folkemødet på 

Bornholm skal have et veldefineret formål, indeholde målrettet 

projekter, involverer de lokale sports- og lystforeninger på 

Bornholm samt en plan for, hvem vi ønsker at møde. Admini-

strationen arbejder videre på dette grundlag. 

 

o Steffen Toft Jensen: 

 

Referat: 

Der har været en del debat i §7 udvalget vedrørende forbuddet 

imod levende agnfiskeri. 

 

o Jesper Thykjær Andersen 

 

Referat 

Der tales om, at Holbæk Sportsfiskerforening vil melde sig ud 

af forbundet. Jesper kontakter dem for at sætte et møde op mel-

lem dem og forbundet. 

Fishing Zealand: Der bliver afholdt et statusmøde med op-

landskoordinatorerne primo februar 2015. 

 

o Peter Saabye Simonsen 

 

Referat: 

Har deltaget i Task force gruppens arbejdet vedr. Lystfiskertu-

risme. 

Har været til møde med Assens Kommune, som arbejder på et 

fiskeprojekt med havørred Fyn som forbillede på Helnæs 

 

o Verner W. Hansen 
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Referat: 

Bekendtgørelsen vedrørende fredning brakvandsgederne kom-

mer snart i høring. 

Deltager i dialogmøde vedr. regulering af havørredfiskeriet på 

Bornholm. 

Der kommer to nye bekendtgørelser, som vil regulerer fiskeriet 

med redskaber i Norsminde fjor. 

 

 

7. Diverse 

 

Verner W. Hansen ______________________________________________________ 

 

Michael Beck-Hansen ______________________________________________________ 

 

Steen Lindkvist Nielsen ______________________________________________________ 

 

Hans E. Nielsen ______________________________________________________ 

 

Steffen Toft Jensen ______________________________________________________ 

 

Jesper Thykjær Andersen ______________________________________________________ 

 

Peter Saabye Simonsen  ______________________________________________________ 

 

Claus Eriksen ______________________________________________________ 

 

Thomas Søbirk ______________________________________________________ 

 


