
 

 

 

 

Indkaldelse 
til 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund 
 
Mødetid: Tirsdag den 22. april 2014 kl. 16.30 

Mødested: Sportsfiskeriets Hus 
Deltagere: Verner W. Hansen, Steen Lindkvist Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper 
Thykjær Andersen, Peter Saabye Simonsen, Claus Eriksen og Thomas Søbirk.  
 
Afbud: Michael Beck-Hansen, Hans E. Nielsen 
 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 21. marts 2014 
 
 

3. Konstituering 
 
Sagsfremstilling 
Forbundsbestyrelsen nedsætter i henhold til vedtægternes § 14 et forret-
ningsudvalg, der tegner forbundet i økonomiske forhold. Forretningsudval-
gets arbejdsopgaver og kompetence fastlægges i et kommissorium, som ud-
arbejdes af forbundsbestyrelsen. 
 
Forbundsbestyrelsen kan endvidere i henhold til vedtægternes § 15 nedsætte 
udvalg og udpege repræsentanter til varetagelse af forbundets opgaver efter 
behov. Udvalg og udpegede repræsentanter arbejder på grundlag af ret-
ningslinjer, der fastlægges af forbundsbestyrelsen. 
 
En aktuel oversigt over sammensætning og repræsentation i interne og eks-
terne udvalg pr. 1. marts 2014 vedlægges. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer 
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Bilag 
Oversigt over sammensætning og repræsentation i interne og eksterne ud-
valg pr. 1. marts 2014 
 
Beslutningstema 
Til beslutning 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
FB konstituerede sig jf vedlagte oversigt over sammensætning og repræsen-
tation i interne og eksterne udvalg pr. 1. maj 2014 
 
 

4. Status vedrørende det videre arbejde med strategiprocessen 
 
Sagsfremstilling 
Der er nu lagt følgende plan for det videre arbejde med den strategiproces, 
der blev startet op med workshoppen på kongressen: 

• Der afholdes strategidag med bestyrelsen og konsulent, Kim Gørlitz 
fra Red Ink søndag den 25. maj 2014 kl. 10 – 17. Kim Gørlitz sender 
som forberedelse til strategidagen en hjemmeopgave til bestyrelses-
medlemmerne. 

• Der afholdes strategidag med sekretariatet og konsulent, Kim Gørlitz 
fra Red Ink ultimo maj / primo juni. 

• Første udkast til strategi foreligger primo / medio juni. 
• Justering af strategiforslag medio juni. 
• Strategien færdiggøres ultimo juni og klargøres til grafisk opsæt-

ning. 
• Sideløbende proces med henblik på rekruttering af ny sekretariats-

chef. 
• Handlingsplaner / forretningsplan udarbejdes efter sommerferien. 
• Strategien mv. er hovedtemaet for efterårets landsdelsmøder. 

Status vedrørende strategiprocessen drøftes.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Ingen 
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Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 

Beslutning 
Status vedrørende strategiprocessen blev drøftet 
 
 

5. Drøftelse af problematikken vedrørende brakvandsgedderne i det syd-
sjællandske område 
 
Sagsfremstilling 
De unikke bestande af brakvandsgedder i farvandene omkring Sydsjælland 
og Øerne har siden begyndelsen af 1970’erne været i stærk tilbagegang. Der 
er således tale om en reduktion på helt op mod 87 %. Årsagerne til dette er 
dels dårlige miljøforhold, dels et omfattende redskabsfiskeri efter brak-
vandsgedderne. 

Dette er ikke alene ødelæggende for en unik og sårbar fiskebestand. Det er 
også ødelæggende for det store potentiale, som et bæredygtigt sportsfiskeri 
efter brakvandsgedder rummer. 

Thomas Søbirk vil på mødet orientere nærmere om problemstillingen med 
henblik på en drøftelse af, hvilke eventuelle yderligere initiativer, forbundet 
skal tage i forhold til forvaltningen af bestandene af brakvandsgedder. 

Som baggrund henvises i øvrigt til vedlagte bilag.   
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Tilstanden og udviklingspotentialet hos brakvandsgedder og –aborrer i far-
vandet omkring Sydsjælland, Møn og Lolland-Falster, november 2012 

Pressemeddelelse 28. november 2012 
Artikel om kutlinger fra Fisk & Fri nr. 8 2013 

Forbundets skrivelse til NaturErhvervstyrelsen om fredning af brakvands-
gedder og – aborrer i farvandet ved Sydsjælland og Øerne af 16. december 
2013. 

 
Beslutningstema 
Til drøftelse 
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Indstilling 
Ingen 

Beslutning 
Der nedsættes en projektgruppe bestående af Thomas Søbirk og Kaare M. 
Ebert, der udarbejder et oplæg til forbundets politik i forhold til en bære-
dygtig forvaltning af bestandene af brakvandsgedder og –aborrer i farvan-
dene omkring Sydsjælland og Øerne samt et forslag til strategi for at få poli-
tikken gennemført. Gruppen inddrager andre relevante parter efter behov. 
 

6. Gensidig orientering 
Steffen Toft Jensen orienterede om arbejdet med fælles visioner for udvik-
ling og forvaltning af det rekreative fiskeri i samarbejde med Ferskvandsfi-
skeriforeningen, Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerfor-
ening. Der er en rigtig god og positiv dialog mellem organisationerne, og 
der foreligger nu et forslag til fælles visioner, som alle organisationer kan 
tilslutte sig. 
 
 

7. Diverse  
Intet 
 
 
 

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 ______________________________________________________ 


