
 

 

 

 

Referat  

af 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

 

Mødetid: Lørdag, den 5. november 2011 kl. 10.00 

Mødested: Vingstedcentret 

Deltagere: Verner W. Hansen, Michael Beck-Hansen, Flemming Pedersen, Jørgen H. 
Poulsen, Jørgen Jakobsen, Steen Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen, Steffen Toft 
Jensen og Frank Nielsen (ref.).  
 

Afbud: Øjvind Bejstrup, Michael Beck-Hansen, Steffen Toft Jensen  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 20. august 2011 
Godkendt og underskrevet 
 

3. Henvendelse fra Vejle Sportsfiskerforening 
 
Sagsfremstilling 
Forbundet har modtaget et brev fra Vejle Sportsfiskerforening i forbindelse 
med udgivelse af brochuren ”Sådan ligger landet”. Forbundsformanden har 
deltaget i et møde med bestyrelsen for foreningen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Brev fra Vejle Sportsfiskerforening 
 
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
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Ingen 
 
Beslutning 
Forbundsbestyrelsen er enige om, at publikationer skal afspejle forbundets 
holdninger, hvilket den omtalte publikation gør. Der er også enighed om, at 
forbundet ikke kan undlade at forholde sig til landbruget, da de er den stør-
ste miljøsynder på vandmiljøet. Vi er en interesseorganisation, som skal va-
retage sporfiskeriets interesser bredt, herunder miljøet. 
Foreningen får et svar af forbundsformanden på deres henvendelse. 
 

4. Evaluering af udvalgsarbejdet 
 
Sagsfremstilling 
Vi nærmer os kongressen, og i den forbindelse vil det være betimeligt at se 
på, hvordan udvalgene under FB dels har klaret opgaven, og dels om struk-
turen er naturlig og har virket efter hensigten. 
Udvalgene bedes derfor til mødet have kigget på, om handlingsplaner er 
blevet gennemført, og om kvaliteten af elementerne i planen har været til-
strækkelig.  
Det vil lette evalueringen betragteligt, hvis hvert enkelt udvalg til mødet har 
lavet en kort skriftlig evaluering, gerne max. 2 A4-sider, som FB kan tage 
udgangspunkt i. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Indgår i kongresberetningen 
 
Bilag 
Indsatsplaner 2010-2011 
Visionsplaner & Politikker 2010-2012 
Status fra OFU 
Status fra NMU 
Status fra Fritidspolitisk 
 
Beslutningstema 
Til afrapportering og drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
Status fra udvalgene blev taget til efterretning, hvoraf FPU, Fiskevandsud-
valget og Kommunikationsudvalget blev afgivet mundtligt. 
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5. Beslutningsprocedurer i sektionerne 
 
Sagsfremstilling 
Forbundet er blevet opmærksom på, at der i en af sektionerne er en lidt 
speciel valgprocedure. Der ønskes en drøftelse af, hvilke rimelige krav der 
skal stilles til demokratiske beslutningsprocedurer i sektionerne. 
Uddrag fra www.medesiden.dk:  
”Medesektionen er organiseret på følgende måde: 
Alle beslutninger træffes på et medemøde, der afholdes minimum 1 gang 
om året, typisk i november. Alle klubber der har deltaget ved seneste seni-
or-DM har 1 stemmer pr. hold. 
På medemødet kan medesektionen vælge at udpege en repræsentant, der 
skal varetage kontakten til Danmarks Sportsfiskerforbund, samt til medefi-
skerne” 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer drøftelsen 
 
Bilag 
Ingen 
 
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
FB finder metoden uhensigtsmæssig og opfordrer sektionen til at få mere 
en mere demokratisk procedure for repræsentation, så alle lokalforeninger 
kan deltage og stemme på det årlige medemøde, hvis de har interesse heri.  
FB vil i det nye år give sektionsstrukturen et serviceeftersyn. 
 

6. Evaluering af Det Store Sportsfiskerseminar 
 
Sagsfremstilling 
Lørdag, den 29. oktober blev seminaret gennemført med ca. 100 deltagere 
ud af godt 400 inviterede. Der var 3 oplægsholdere. 
FB skal vurdere på effekten af seminaret, og lave en første evaluering af 
program, oplæg og indhold. Desuden skal det drøftes, hvordan vi kan bruge 
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udbyttet fra seminaret i det videre arbejde. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke afklarede 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Der bliver lavet en transskribering af plancherne fra de to workshops 
 
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
FB udtrykte stor tilfredshed med dagen som forløb fremragende. Oplægge-
ne var inspirerende, og der blev udvist stor entusiasme blandt deltagerne i 
de to workshops. Der skal laves et oplæg til FB i forhold til, hvordan da-
gens input kan omsættes til konkret handling. 
 

7. Balance for perioden januar til oktober 
 
Sagsfremstilling 
FU har møde mandag inden FB-mødet, hvor balancen bliver gennemgået. 
Afhængig af FU’s eventuelle bemærkninger vil balancen blive forklaret og 
måske korrigeret.  
Grundet udfordringerne omkring medlemskartoteket er det først nu, vi har 
en rimelig pålidelig indtægtsside at forholde os til. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Afventer FU-mødet 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Afklares senere 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Balance for perioden januar til oktober 2011  
 
Beslutningstema 
Til orientering  
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Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
Balancen blev taget til efterretning. 
 

8. Gensidig orientering 
- herunder orientering fra udvalg 
 
Flemming Pedersen orienterede om arbejdet i Fiskevandsudvalget samt i Fi-
skeripolitisk Udvalg. 
 
Ringsted Sportsfiskerforening har meldt sig ud af forbundet fra årsskiftet 
begrundet i foreningens økonomi. 
 
Det nye Kasserersystem blev forevist. 
 
Verner W. Hansen orienterede om besøgsrunden til bestyrelsesmøder i de 
20 største foreninger, hvor indtil videre Ishøj, Holstebro, Viborg og Bjer-
ringbro er besøgt. De næste besøg er Vejle og Vidå. Møderne har været 
yderst positive og oplysende. 
 
Verner W. Hansen orienterede om møde hos Fødevaremister Mette Gjer-
skov.  
 

9. Diverse 
FB-medlem Øjvind Bejstrup er sygemeldt på ubestemt tid. 1. suppleanten 
Jesper Thykjær Andersen indkaldes til FB-møderne indtil Øjvind Bejstrup 
vender tilbage. 
 
Verner W. Hansen foreslog, at vi tager antallet af FB-møder op til drøftelse 
i det nye år, da det nuværende antal er meget ressourcekrævende. En mulig 
løsning kunne være, at lade FU tage sig af flere områder, så FB overvejende 
tager sig af det politiske stof. 
 
 

 

Verner W. Hansen ______________________________________________________ 

 

Michael Beck-Hansen ______________________________________________________ 

 

Jørgen Jacobsen ______________________________________________________ 

 

Jørgen H. Poulsen ______________________________________________________ 
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Øjvind Bejstrup ______________________________________________________ 

 

Flemming Pedersen ______________________________________________________ 

 

Steen Lindkvist Nielsen ______________________________________________________ 

 

Hans E. Nielsen ______________________________________________________ 

 

Steffen Toft Jensen ______________________________________________________ 

 


