
 

 

 

 

Referat 

af 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

afholdt i forbindelse med bestyrelsesseminar 

 
Mødetid: Lørdag, den 26. januar 2013 

Mødested: Vingsted Hotel & Konferencecenter 

Deltagere: Verner W. Hansen, Michael Beck-Hansen, Jørgen H. Poulsen, Steen 
Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, 
Peter Saabye Simonsen, Claus Eriksen og Frank Nielsen (ref.).  
 

Afbud: Peter Saabye Simonsen  

 

Emner 

1. Projektorganisering 
Der er en opfattelse af blandt bestyrelsesmedlemmerne, at alle med den nye 
organisering tenderer til at blive specialister på snævre områder, og dermed 
mister noget af sammenhængene på tværs, og dermed helheden. 
Enighed om, at vi skal være bedre til at inddrage på tværs af projekter. 
 

2. Temadrøftelser på FB-dagsordenen 
Temadrøftelser genoptages som emner på dagsordenen, når der er emner at 
debattere. 
 

3. Kommunikation 
Der var en drøftelse af nyhedsbreve og kommunikation generelt. 
Selv om kvaliteten generelt er god, kan der strammes op på udvalgte områ-
der. Et eksempel er nyhedsbrevene, hvor der kan eksperimenteres med me-
re målrettet kommunikation til definerede modtagere. 
 

4. Loyalty Manager 
Claus Eriksen er tovholder på at få et system til at virke, hvor vi kan sende 
info ud til en langt større kreds, end vi gør i dag. 
Det betyder, at Projekt Ny Hjemmeside og tidsplanen herfor bliver skubbet 
til efteråret 2013. 
 

5. Vandplan ver. 2.0 
Vi er dybt involveret i udarbejdelsen af de nye vandplaner, men får vi det 
solgt godt nok?  
Vi skal blive bedre til at markedsføre komplicerede indsatsområder på en 
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forståelig og let måde. 
 

6. Havmiljøet 
Forbundet skal have mere fokus på havmiljøet, da der både i det hjemlige 
politiske miljø, men også på EU-niveau, er stigende fokus på området. 
Et eksempel er etablering af stenrev, som vil kunne forbedre sportsfiskeriet 
betragteligt. 
Fiskeriet flere steder på kysten er tilsyneladende i dårligere stand end tidli-
gere, og det skal vi have mere fokus på. 
 

7. Sportsfiskeriets Hus 
Der skal udarbejdes informationsmateriale omkring byggeriet, som skal ud-
sendes til alle medlemmer via Sportsfiskeren. 
Det er vigtigt at kommunikere klart om idéen bag huset og økonomien, så 
alle har den samme referenceramme. 
 

8. Skarv 
Verner W. Hansen orienterede om status på skarv drøftelserne. 
 

9. Forbundsambassadører 
I mange tilfælde har forbundet brug for ambassadører rundt i landet, der 
kan hjælpe med at afmystificere og forklare forbundets holdninger i lokale 
drøftelser. 
Enighed om, at der er en fremragende idé, som Claus Eriksen er tovholder 
på, at få etableret. 
 

10. Møde med Miljøministeren 
Verner W. Hansen orienterede om mødet med Ida Auken. 
 

11. Møde med Fritidsfiskerne 
Verner W. Hansen orienterede om mødet med Fritidsfiskerne. 
 

12. Kompensationsordninger 
FU orienterede om, at der er lavet et par ændringer i ordningen. 
 

13. Årsregnskab 2012 
FU orienterede om det foreløbige årsresultat, der skal endeligt godkendes 
på næste FB-møde. 
 

14. Næste FB-møde 
Afholdes den 9. marts. 
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Verner W. Hansen ______________________________________________________ 

 

Michael Beck-Hansen ______________________________________________________ 

 

Jørgen H. Poulsen ______________________________________________________ 

 

Steen Lindkvist Nielsen ______________________________________________________ 

 

Hans E. Nielsen ______________________________________________________ 

 

Steffen Toft Jensen ______________________________________________________ 

 

Jesper Thykjær Andersen ______________________________________________________ 

 

Peter Saabye Simonsen  ______________________________________________________ 

 

Claus Eriksen ______________________________________________________ 

 


