
 

 

 

 

Referat 

af 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

 
Mødetid: Lørdag, den 24. august 2013 kl. 9.30 

Mødested: Vingsted Hotel og 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: Michael Beck-Hansen 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 18. maj 2013 
Godkendt og underskrevet 
 

3. DM-regler for sektioner 
 
Sagsfremstilling 
Der har over tid været forskelige episoder, hvor der har været tvivl om, 
hvilke regler der gælder for afholdelse af de forskellige konkurrencer undr 
sektionerne. Sidste år gav det anledning til en polemik omkring DM for ju-
niorer i medefiskeri, hvor en tidligere forbundsforening fremstod som med-
arrangør af konkurrencen. Det reagerede forbundet på, men for at få det helt 
tydeliggjort, hvad der er gældende, er der udarbejdet vedlagte udkast til reg-
ler. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Formidles til sektionerne, når reglerne er godkendte. 
 
Bilag 
Udkast til retningslinjer DM sektioner 
 
Beslutningstema 
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Til drøftelse og godkendelse 
 
Indstilling 
Udkastet indstilles til godkendelse 
 
Beslutning 
Godkendt 
 

4. Survey om medlemsvandringer 
 
Sagsfremstilling 
Forbundet har over de sidste mange år tabt flere medlemsforeninger end vi 
har fået ind. Foreninger, som helt har meldt sig ud eller har ændret struktur 
til ugunst for medlemstallet. Det kan der være mange grunde til, nogle 
kendte andre ukendte. 
Ud over de udmeldte foreninger har det også mere generelt været vanskeligt 
at fastholde medlemstallet. Årsagerne hertil er mange, men oftest ukendte, 
da vi ikke har et system, der kan håndtere årsagsforklaringer.  
En kendt årsag er dog alderssammensætningen i medlemskredsen. Desuden 
har vi haft vanskeligt ved at fastholde de individuelle medlemmer. Endelig 
er der selvfølgelig opfattelsen af, om der er fisk nok at fiske på, og dermed 
et vægtigt argument for at være medlem eller ej.  
Af vedlagte bilag fremgår kontingentindtægterne i perioden 1984-2012, 
som er en bedre variant at måle på, da medlemstallet fluktuerer mellem de 
forskellige kontingentgrupper. 
Politisk er vores profil skærpet betragteligt de senere år, men vi har ikke va-
lid viden om, hvordan det opfattes i medlemskredsen og i omverdenen. Er 
medlemmerne enige med os i indsatsområderne? 
 
Peter Saabye Simonsen rejser derfor spørgsmålet, om vi skal overveje at få 
lavet en kvalitativ survey af et uafhængigt analysebureau.  
Formålet skal være at skaffe os viden om årsager og begrundelser for ud-
meldelserne (og måske de manglende indmeldelser), samt tage temperaturen 
på vores generelle indsats – gør vi det rigtige i medlemmernes opfattelse.  
I enhver organisation kan der være meget forskellige opfattelser af in-
ternt/eksternt, hvad organisationen skal beskæftige sig med, men afstanden 
må ikke være for stor mellem det, vi gør, og det medlemmerne/foreningerne 
forventer. Det har vi også en chance for at teste. 
Der vil være mindst 4 målgrupper i surveyen; dem der er medlem; dem der 
har meldt sig ud; foreninger der er medlem; og foreninger der har meldt sig 
ud. 
 
Økonomiske konsekvenser 
En undersøgelse vil forventeligt koste 25-50.000 (+ moms) afhængigt af 
omfanget, hvis det er et professionelt firma. Der kan måske tænkes andre, 
billigere alternativer. 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Begrænsede 
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Kommunikation 
Hvis undersøgelsen gennemføres orienteres om resultatet i Sportsfiskeren 
 
Bilag 
Kontingentindtægter 1984-2012 
 
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
Godkendt 
 

5. Medlemshvervning 
 
Sagsfremstilling 
Projektgruppen Medlemshvervning har nu et oplæg klart.  
Der er lavet en vurdering af indsatsområder, målgrupper mv., som er ud-
møntet i en plan, som er vedlagt. 
Oplægget bryder med den måde, vi tidligere har lavet medlemshvervning 
på, da vi knytter eksterne tilbud til tilbuddet om medlemskab. Der er i den 
forbindelse taget hensyn til både medlemsforeningernes behov og ønsket 
om at hverve direkte medlemmer, så der er balance i tingene. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Vi forventer et plus 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Indsatsen vil give ekstra arbejde i et overskueligt omfang, men vil sikre 
større opfølgning 
 
Kommunikation 
Afklares senere med kommunikationsafdelingen 
 
Bilag 
Medlemshvervning – strategi og handleplan 
  
Beslutningstema 
Til godkendelse 
 
Indstilling 
Indsatsen indstilles til godkendelse 
 
Beslutning 
Godkendt 
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6. Kommunikation med medlemmerne 
 
Sagsfremstilling 
Hvordan kommunikere vi med vores medlemmer og ikke medlemmer. Er vi 
gode nok til at lytte og forstå?  
Spørgsmålet stilles af Claus Eriksen, og vil blive uddybet på mødet. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Ingen 
  
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
Kommunikationsplan vil tage hånd om disse udfordringer, da vi altid kan 
gøre det bedre. 
Der er enighed om, at der skal udarbejdes kortfattede (max 2 A4 sider) in-
formationer om forbundets holdninger til alle centrale spørgsmål. Disse 
meldes ud til foreningerne. Generelt skal forbundet være bedre til at melde 
holdninger ud, så alle relevante personer, foreninger og institutioner er be-
kendte med dem. 
Der skal strammes op på ekspeditionstiden på mails, både administrativt og 
politisk. 
 

7. DSF og skarv 
 
Sagsfremstilling   
Forbundet afholder skarvseminar den 14. september, hvor der vil komme en 
række kvalificerede indlæg om skarven, og forhåbentlig en god debat. 
Spørgsmålet er så, hvad der skal ske bagefter?  
Claus Eriksen vil komme med et oplæg til, hvordan han ser udfordringen. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Uafklarede 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Uafklarede 
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Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Ingen 
  
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
Skarvforvaltningsplanen giver en lang række  muligheder for at gøre noget 
ved udfordringerne rundt i landet, men vi bør være bedre til at informere 
vores foreninger om disse muligheder. 
Skarvforvaltningsplanen skal revideres næste år. I den forbindelse er det og-
så vigtigt at informere om de ændringer, der gennemføres. 
FB hilser samarbejdet med jægerne velkommen. I første omgang drejer det 
sig om et par lokale projekter. 
  

8. European Anglers Federation 
 
Sagsfremstilling 
Vi har fået en henvendelse om medlemsskab af ovennævnte europæiske or-
ganisation. 
Organisationen er en konkurrent til EAA, som vi allerede er medlem af. 
EAF har 11 forbund tilknyttet i et mix af øst- og vesteuropa. 
Generelt er der mange forbund i Europa, hvoraf en stor del er ganske små, 
helt ned til få hundrede medlemmer, så det er et broget billede, hvad nytte 
flere paneuropæiske organisationer gør af nytte. 
Et kig i deres vedtægter viser, at organisationen minder en hel del om EAA, 
men en bemærkelsesværdig oplysning er, at organisationen er knyttet til 
CIPS, som er en ren konkurrenceorganisation. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Uafklarede 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Uafklarede 
 
Kommunikation 
Ingen offentlig 
 
Bilag 
Brev fra EAF  
Kopi af deres vedtægter 
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Beslutningstema 
Der skal tages stilling til, om vi skal melde os ind 
 
Indstilling 
Det indstilles, at vi ikke melder os ind 
 
Beslutning 
Godkendt. 
 

9. Kongres 2014 
 
Sagsfremstilling 
Tiden for forbundskongressen i 2014 nærmer sig med raske skridt, og ud 
over de praktiske ting, der er forbundet med en kongres, vil det være hen-
sigtsmæssigt at kigge på, hvad der mere overordnet skal ske på kongressen. 
Oplæg kræver tid at forberede, og større oplæg endda god tid. 
Spørgsmål, der kan stilles i denne sammenhæng er f.eks.: Skal der ske stør-
re ændringer i forbundets vedtægter? - skal der laves politiske oplæg, og in-
den for hvilke emner? – hvad vil vi bruge muligheden til, når så mange af 
forbundets foreninger er samlet? – skal forbundets forretningsplan være et 
emne til debat? – skal der ske ændringer i kontingentstrukturen? 
 
Økonomiske konsekvenser 
Afventer 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Afventer 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Ingen 
  
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
I forbindelse med Kongres 2014 skal der være tid til at behandle et emne af 
vigtighed for hele forbundet.  Det kan f.eks. være spørgsmålet om, hvor for-
bundet, foreningerne og forenings-Danmark generelt bevæger sig hen, og 
befinder sig om 10-20 år, og hvilken rolle foreningerne kan spille i forhold 
til den sociale dimension. 
Forretningsplanen skal med på kongressen. 
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10. Forretningsplan for forbundet 
 
Sagsfremstilling 
Forbundet har gang i rigtig mange ting, og lider som lignende organisatio-
ner af, at der hele tiden dumper nye spændende opgaver ind. Det har den 
hage, at vi som oftest har gang i for mange ting, uagtet at vi har lavet om på 
prioriteringerne i forbindelse med projektorganiseringen. 
Selv om vi har de bedste intentioner om at styre ressourceforbruget, så lyk-
kes det ikke altid.  
Skal vi være bedre til at bruge ressourcerne fornuftigt, skal der også være 
enighed om, hvad det er forbundet skal beskæftige sig med. Sagt på en an-
den måde, skal vi gå fra en ad hoc styring til en i højere grad planlagt ind-
sats. Skal det lykkes, er det nødvendigt, at forbundet har en plan for, hvad 
der skal ske i øjeblikket, og hvad der kontinuerligt skal ske i de kommende 
3-5 år.  
Plane skal selvfølgelig hænge nøje sammen med forbundets formål, som 
måske trænger til et eftersyn, da formålsparagraffen levner plads til stort set 
alt. Det har sine fordele, men stiller også forbundet over for en svær opgave, 
da det bliver for nemt at forvente, at forbundet skal alt. Der mangler så at 
sige klarhed. 
En forretningsplan er ikke et statisk papir, men en dynamisk plan, der juste-
res, når der reelt er behov herfor. Et forslag kan være, at kigge på det én 
gang årligt.  
 
Økonomiske konsekvenser 
Afventer 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Afventer 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Ingen, men der kommer et mundtligt oplæg 
  
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Det indstilles, at vi igangsætter arbejdet med planen.  
 
Beslutning 
Godkendt 
  

11. Gensidig orientering 
Verner W Hansen: Orienterede om Tangeværket og Vandkraftsøen. 
 
Jesper Thykjær Andersen: Orienterede om Fishing Zealand, bl.a om den nye 
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webside, som snart er klar.  
 
Frank Nielsen: Orienterede om byggeriet.  
Desuden om arbejdet med at putte indhold i Sportsfiskeriets Hus herunder 
Sportsfisker Akademiet og den kommende guideuddannelse i regi af 
Fishing Zealand. 
 

12. Diverse  
Der blev efterlyst brandingmateriale omkring Fiskekort.dk 
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