18 January 2020

Dagsorden
Medemødet 2019, Sportsfiskeriets Hus
I.

Velkommen til Medemødet 2019

II. Bestyrelsen har ordet
III. Valg til de forskellige poster
A. Ordstyrer - Ikke relevant
B. Referent - Kasper Struck
C. Formand for Medesektionen
1. Kasper Struck - Modtager genvalg
a) Genvalgt
D. Kaptajn for feederlandsholdet
a) Vakant
E. Kaptajn for flådlandsholdet
a) Vakant
IV. Formandens Beretning
A. Hvad er der sket siden sidst
1. DSF skal spare/har sparet en del i 2019/2020.
Der er gennemført gennemgribende ændringer i forbundet, der gør at de
kan holde skindet på næsen. Det ser også ud til at Medesektionen klarer
frisag, rent økonomisk.
B. Økonomi og budget for 2020 - Bilag 1
1. Budget 2020 er som sådan allerede godkendt af DSF. Medesektionen kan
dog komme med indsigelser.
a) Godkendt
C. Ønsker til budget 2021
1. Ønske om vejestativer og nye vægte i 2020.
Formanden søger DSF herom.
V. Indkomne forslag
A. Forslag fra Team Browning - Bilag 2
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1. Vedtaget uden ændringer
B. Forslag til ny dato for medemødet - Kasper Struck
1. Første søndag i november har været den rigtige dato i mange år. Vi er
bare udfordret af at DSF har deadline for budget primo oktober.
Jeg foreslår at vi flytter medemødet til første søndag i oktober
fremadrettet. Velvidende at der tidligere var et stævne denne dato.
a) Vedtaget. Medemødet 2020, og fremefter, afholdes første søndag i
oktober.
VI. Indbydelser til DM
A. DM i Medefiskeri 2020 (Øst for storebælt)
1. Team Preston indbyder til DM i Næstved Kanal - Bilag 3
a) Vedtaget. Medesketionen opfordrer til at der afholdes et
træningsstævne, umiddelbart inden DM.
VII. Fremtiden for medefiskeri i Danmark
A. Medesektionen mener ikke at det er dens formål at skabe nye medlemmer.
Medesektionen vil gerne afholde Junior DM, hvis der er tilslutning til dette.
Vi vil på mødet opfordre til at de enkelte foreninger, med aktive medefiskere,
der kan gøre en forskel på området.
B. Kasper Struck vil i samarbejde med Sønderjysk Sportsfiskerforening, forsøge
at skabe bedre adgangsforhold og flere fiskepladser i Haderslev Dam.
Det forventes at dette kan være et pilotprojekt til fremme af medefiskeri i
Danmark generelt set.
VIII.Evt.
A. Herunder dato for Medemødet 2020
1. Medemødet 2020 bliver søndag 4. Marts 10-14.
Adressen bliver oﬀentliggjort senere.
B. Forslag om at bringe en artikelserie i Sportsfiskeren om feederfiskeri.
Kasper Struck kontakter den ansvarlige hos DSF.
C. Der opfordres til at der bringes så meget indhold som muligt på
medesiden.dk
Tidligere var der stor aktivitet på hjemmesiden. De senere år er meget af den
aktivitet flyttet over på diverse Facebookgrupper…
Hvis vi kunne flytte momentum over på vores egen hjemmeside, er der en tro
på at vi kan skabe et større fællesskab omkring medefiskeri på nettet.
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D. Forslået redegering af medereglerne, så den tidsbegrænsede ændring
omkring flådlandsholdet bliver permanent. Til der er fundet en anden løsning
1. Vedtaget

Deltagere på mødet:
Rene Depont, Jakob Øskov, Kasper Struck (formand)
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