
Forslag Nr. 1 til BSF generalforsamling
Forslagsstiller: Lars Vedsø, 20. oktober 2015

Forslag:  Frivillighed med hensyn til betaling af kontingent til Danmarks Sportsfiskerforbund
”Der stilles forslag om frivillighed, når det gælder BSF medlemmernes kontingentandel til Danmarks
Sportsfiskerforbund (DSF) – af det samlede kontingent for 2015 til BSF på 1.145,- kr. udgør bidraget til DSF
365,- kr. ”

Forslagsstillers begrundelse:
”DSF’s holdning, hvad angår Tange sø og passage ved Tangeværket, er uforenelig med de interesser, som
fremtidens rekreative fiskeri må antages at have. Den holdning DSF har nu, er ændret fra den oprindelige
holdning om en tilbagelægning af Gudenåen, med baggrund i at man tilsyneladende ”ikke er politisk
tonedøve”.

DSF har her svigtet sin opgave som interesseorganisation for at fremme en bæredygtig udvikling af det
rekreative fisker i Danmark – i modsætning til f.eks. Danmarks Naturfredningsforening, og det forekommer
derfor urimeligt, at medlemmer af BSF tvinges til at støtte en organisation, som i bund og grund kæmper
for det modsatte af de interesser, der ideelt eksisterer i området. Tidligere korrespondance med BSF ang.
udmeldelse af DSF har resulteret i flg. svar fra BSF’s formand Jon Rose af 31.08.2015:

”Medlemskab hos BSF er betinget af et medlemskab hos DSF også. Hvis du melder dig ud hos DSF, så
kan du stadig bruge dit medlemskab hos BSF frem til d. 28/2-2016. Herefter kan du kun være medlem,
hvis du igen tilmelder dig via DSF og også tilslutter dig medlemskab der.”

Og fra DSF (Lars Rasmussen) af 03.09.2015:

”Tak for din mail.
For at undgå misforståelser skal jeg præcisere, at du personligt ikke er optaget som medlem af
Danmarks Sportsfiskerforbund. Enkeltpersoner kan anmode om optagelse af Forbundet i
overensstemmelse med Danmarks Sportsfiskerforbunds vedtægter. Det er således Bjerringbro og
Omegns Sportsfiskerforening, der er optaget i Danmarks Sportsfiskerforbund. På baggrund af
ovenstående er det således min opfattelse, at det ikke har noget formål at drøfte, hvorvidt ”du er
tvunget til at være medlem af DSF”, allerede fordi du ikke er optaget som medlem.”

Disse ”goddag-mand-økseskaft” tilbagemeldinger beskæftiger sig dog ikke med det reelle problem:

a) hvilket juridisk eller andet grundlag baserer man denne opfattelse på?

Det er formentlig stærkt problematisk - rent juridisk - såfremt man vælger at bevare den holdning som BSF
giver udtryk for. I Danmark har vi jo foreningsfrihed jf. Grundloven, og såkaldte ”eksklusivaftaler” som f.eks.
den mellem BSF og DSF har jo også været genstand for behandling ved de danske domstole og den
Europæiske Menneskerettigheds Domstol – se her evnt. Danmark på anklagebænken af Lene Hansen,
med bidrag af Ditte Goldschmidt. Jeg går ud fra det også ville rejse sig en vis protest, hvis BSF fandt på at
melde medlemmerne ind i Islamisk Trossamfund!

For DSF er der selvfølgelig tale om en principiel sag, for såfremt man ikke har juridisk grundlag for at
fortsætte denne ”tvangshvervning” af medlemmer, må det vel forudses, at DSF så også vil miste en del af
sine nuværende medlemmer, som ikke ønsker at støtte denne miljø- og naturfjendske holdning som DSF
repræsenterer i denne sag. Så sagen er altså af principiel interesse for både BSF og DSF. Det skal



understreges, at jeg naturligvis går ind for et stærkt forbund til at varetage de interesser det kreative fiskeri
har i fremtiden. Det har vi, efter min mening, ikke i dag.

Jeg håber, man vil genoverveje sin holdning som udtrykt i skrivelsen d. 31.08.2015 eller i modsat fald give
en dækkende redegørelse for hvorfor, og med hvilken hjemmel, man vil fastholde sin afgørelse.”

Bestyrelsens indstilling og anbefaling vedr. forslaget
Bestyrelsen har undersøgt sagen hos Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF):

 Det er BSF - som forening - der er medlem hos forbundet
 Prisen for BSF's medlemskab af forbundet er antal medlemmer x 365kr/medlem i BSF
 De enkelte medlemmer af BSF har ikke et personligt medlemskab af forbundet via BSF's

medlemskab af forbundet

Hvis foreningen skal tillade at enkelte medlemmer friholdes fra den kollektive betaling af medlemsskabet
udhules vores økonomi ligesom det vil være urimeligt at vi ikke løfter i flok.

Bestyrelsen anbefaler at der stemmes nej til det fremsendte forslag.


