Sunday, 5 November 2017

Referat
Medemødet 2017, Sportsfiskeriets Hus
Deltagere på mødet: Christian Holbech, Flemming Eriksen, Ole Haugnes, Kasper
Struck (Formand), Martin Hedegaard (DSF)
I.

Velkommen til Medemødet 2017

II. Valg
A. Ordstyrer
1. Kasper Struck
B. Referent
1. Kasper Struck
C. Formand
1. Kasper Struck genopstiller og bliver valgt
III. Bestyrelsen har ordet
1. Ingen bemærkninger
B. Herunder også DSF
1. Ingen bemærkninger
IV. Formandens Beretning
A. Hvad er der sket siden sidst
1. Medefiskeri i Sportfiskeren
a) Der arbejdes på et møde med redaktøren
2. Jagten på en kaptajn til flådlandsholdet
a) Det har ikke været muligt at finde en kandidat til kaptajnsrollen, derfor
bliver der nu lavet en anden løsning.
b) Snak om hvad der bliver gjort på feedersiden og idéer til hvilke evner/
egenskaber der er eftertragtede, hos de personer der ønsker at fiske
på et af landsholdende.
B. Økonomi og budget for 2018 - Bilag 1
1. Gennemgået
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C. Gennemgang af de opdaterede mederegler
1. Medereglerne kigget igennem og de kommer på Medesiden.dk
V. Indkomne forslag
A. Der er ingen indkomne forslag
VI. Indbydelser til DM
A. DM i Medefiskeri 2018 skal holdes øst for storebælt
1. Claus Foss og Køge Mede Team indbyder til DM i Lammefjordskanalerne
2. Medemødet takker ja til DM i Lammefjorden 11-12. August 2018
a) Det bemærkes at fiskeren kender sine pladser til begge
konkurrencedage, allerede fredag.
b) Ifølge reglerne skal pointlighed afgøres ved bedste placering (1 point,
2 point, etc.)
c) Flåd og cage-feeder bør ændres til frit fiskeri.
d) Der noteres at juniorer fisker gratis, gælder dette også når de deltager
på et seniorhold?
e) Der skal være en klar beskrivelse af hvad deltagergebyret bliver brugt
til.
Normalt bliver pengene fordelt i præmier (50%, 30%, 20%) til holdene
og der er ikke kompensation for afholdte udgifter.
VII. Input til formanden
A. Flådlandsholdet de kommende år
1. Der kan udarbejdes nogle generelle retningslinjer for de kompetencer der
gerne skal være på et landshold
a) Sociale kompetencer
b) Tekniske færdigheder
c) Bidragyder til den fælles taktik
2. Der afholdes en landsholdsweekend i 2018, arrangeret af formanden. Det
tilstræbes at denne weekend ligger i foråret.
3. Deltagergebyret er 200kr pr. mand og er samtidigt betaling af
landsholdspasset.
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a) Der kan også forekomme betaling af udgifter i forbindelse med
forberedelserne. Dette må højest være 50kr pr. deltager for hele
weekenden.
4. Deltagelse til landsholdsweekenden er frit for alle.
5. På landsholdsweekenden vil der blive talt om hvordan landsholdet
kommer til at se ud det/de kommende år.
B. Budget 2019
1. 1350€ til feeder og det samme til flåd
2. FIPS medlemsskab
3. Der er ikke ønske om nye vægte i 2019 men bred enighed om at det ville
være en hjælp med trefod til at hænge vægtene på under indvejningen.
Formanden undersøger om der kan indkøbes 4 stk. trefod til fremtidige
indvejninger.
4. Medaljer
C. Kan vi gøre mere for at få nye medefiskere igang
1. Martin Hedegaard forestiller sig at vi i forbindelse med Senior DM, kan
lave meget mere PR og omtale, således at vi kan få interessen vækket i
de nye fiskere.
a) DM annonceres lokalt en måned før DM
b) Weekenden før afholdes familie/junior-weekend
2. Formanden opdaterer Medesektionens side på sportsfiskeren.dk, således
at indholdet og mere aktuelt.
Desuden forsøges det, at gøre det endnu mere interesseskabende!
3. Udbydelse af kurser i medefiskeri og en opdatering af hvilke instruktører
der kan varetage og tilrettelægge en dag med medefiskeri.
4. Udnyt lystfiskeriets dag til at promovere medefiskeriet på det lokale plan.
5. Initiativet “BlivNaturligvis” kan genere enorm opmærksomhed på
lystfiskeriet som fritidsinteresse.
https://blivnaturligvis.dk
6. Den digitale ørredpatrulje.
En minecraft fiskepatrulje til folkeskoleundervisning.
https://blivnaturligvis.dk/undervisningsmateriale/den-digitaleoerredpatrulje/
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VIII.Evt.
A. Kan det for fremtiden være aktuelt, at DSF/Medesektionen, får opbakning af
Team Danmark.
FIPS blev for få år siden optaget i den Olympiske Komite og det kunne give
flere muligheder for udviklingen af konkurrencefiskeri i Danmark.
1. Dette undersøges i første omgang af DSF.

Tak for denne gang!
Medemødet 2018 bliver den 4. November 10-14, øst for storebælt.
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