
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2015-08-18 kl. 18.30 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 

  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 

 
Afbud  Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 

Henrik Bech (HB) – Lolland 
Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 

  Tommy Hemmingsen (TH) – JKF Faxe 
 
Fraværende   
 
Referent  Sven-Erik Johannesen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Koordinatormøde 3. november 2015 
7. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
8. Evt. 

 
 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referater fra sidste møder 

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 Skydebaneinfo mangler. Send info snarest. 

 Hjortevildtformand Jakob Bak ønsker at stoppe, når der er fundet en ny. Har fået 
udarbejdet arbejdsbeskrivelse til brug for søgning efter ny. Kreds 7 besætter muligvis 
posten. 

 Der er kommet 1 ansøgning til vildtplejerådgiver (Jesper Schytte, Korsør) og der 
kommer yderligere en inden 1. september (Benjamin Nygaard Rasmussen, 
Vordingborg). Rundsendes når modtaget. Ansøgningerne vurderes af kredsbestyrelsen 
efter ansøgningsfrist. 

 JH snakker med en evt. interesseret Jagtstikoo. 
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 Har været til møde med Følgegruppen for Jagtens Hus 2015-08-11. Alt går 

planmæssigt frem. 2016: Bygherreleverancer i juni, indflytning i juli / august. Indvielse 
omkring 1. september. Lån (fastforrentet) er kurssikret, men ikke hjemtaget endnu. 
Mødes næste gang i starten af december, hvor bygningerne skulle være oppe at stå og 
vejrligssikrede. Billeder af byggeriet vist. 

 Mogens Raa og SJ har været til brugergruppemøde i NST vedrørende Nakskov og 
Hyllekrog-Rødsand vildtreservater. Fik givet input på datoer for færdsel, så det ikke 
konfliktede med jagtsæsonen. 

 Brugergruppemøde i NST Storstrøm 27. august på Møn vedrørende driftsplanen for de 
næste 15 år. Invitation sendes til Pia Grønning, der muligvis har fået den via CC. 

 Vi måtte meddele Kulinarisk Rosenfeldt, at vi ikke kunne hjælpe med mandskab i år. 
Oplyst, at såfremt de planlægger et lignende arrangement næste år, så vil vi gerne høre 
om det i god tid, så vi kan planlægge det. 

 Gisselfeld planlægger Gamefair 2016 og ønsker DJ som deltager. Yderligere info 
kommer i den nærmeste fremtid. 

 Medlemskoo søges. Alle bedes søge aktivt blandt egne kontakter. FLP taler med en. 

 Debatmøde i kredsen vedr. medlemsstrategi, kontingentsatser mv. Damme Kro er ledig 
29-09-2015. Sender indbydelse ud i morgen til jer alle, der så bedes sende den videre 
til jeres jagtforeningsformænd. 

 NBL: materialet der blev fremsendt til Country Fair var mildest talt mangelfuldt. 

 NBL: kørselspenge efter repmødet kommer alt for sent. 2 måneder er for lang tid at 
vente. SEH drøfter det i HB. 

 FLP: Naturvejleder var også på Country Fair. Bør koordineres. SJ: måske det nye set-
up vedr. arrangementer på DJ’s hjemmeside kan håndtere det. 

 JS: 200,- for direkte medlemskab af DJ. SJ undersøger om nye medlemmer bliver de 
kanaliseret videre til lokalforening for fremtidig kontakt. 

 SEH: det er vigtigt, at der på skydebanerne er info om DJ til jagtskydeaspiranterne. 
Word-fil bør sendes ud fra centralt hold, så det er nemt for jagtforeningerne. 

 
B. Næstformand 

 JS: Haglskydeprøve i Sandved: halvdelen bestod. 

 Det er for besværligt at melde nye medlemmer ind via hjemmesiden. Tog 4 måneder. 
Først efter kontakt med Henriette Vestergaard lykkedes det. 

 
C. Kasserer 

 JH: det har været op ad bakke med bilag fra koo det sidste halve år. 

 Har fået regnskab fra skydevogne 2014 – gav lille overskud. Har noteret, at 
skydevognregnskab fremover skal være inde ved årets slutning. 

 Jagtstiregnskab er afsluttet. Kreds 7 klarede arbejdet det meget fint. 

 Kredsregnskabet er i plus 

 Skal til kasserermøde. Har ønsket et par punkter på dagsordenen, bl.a. regneark til koo 
til brug for regnskab for de enkelte arrangementer. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 FLP: Næstved kigger ind i en udvidelse af riffelbanen i skytteforeningen. 

 NBL: Skydebanen er opsagt med virkning fra 31-12-2016. Venter på svar fra Claus 
Lind. SEH skal følge op. 

 NBL: det bør være muligt at deltage i tilskudsberettigede kurser med bestået jagttegn 
(eksl. jagtskydeprøve). 
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 KJ: Der har været problemer med regulering af duer i juli / august. Der var ikke sat 

skræmmemidler op inden regulering. Reglerne i reguleringstilladelsen forklaret til 
vedkommende. 

 KJ: Har fået oplyst, at der er en riffelprøvedeltager på Antvorskov, der bestod på trods 
af vedkommende ikke havde kigget igennem løbet inden ladning. SJ taler med koo. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 Hjortevildt – orienterede om status på hjortevildtforvaltningen og om alle havde 
modtaget den udsendte skrivelse. Kredsbestyrelsens holdning var, at der ikke skulle 
være laugfordele eller arealbegrænsning. Bestande skal justeres via jagttider. 

 Kortnæbbede gæs: jagt er et redskab i forvaltningsplanen. Har været succesfuldt. 

 Beslutningen om forvaltningsplaner tages myndighederne – ikke DJ. DJ vælger at være 
en del af arbejdet med planerne og få indflydelse. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Høstmarkedet i Krænkerup 29. august 2015: JH har talt med Tom Buxbom. Sørger for, 
at der er DJ materiale på standen. 

 Kongskilde Marked flyttes til Slagelse (Panzer Museum East), da Kongskildegården er 
konkurs. 

 SJ lægger info om Kredsmødet på Jæger. Detaljer aftales på næste bestyrelsesmøde. 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Ingen 
 

6. Koo-mødet 2015-11-03 

 Friluftsrådskoo, frivillige jagtprøver og medlemskoo bedes om at fortælle om deres 
funktion. 

 Info fra alle koo vedr. kommende arrangementer og datoer. 

 SEH orienterer om hjortevildt 
 

7. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Tirsdag 2015-11-17 
 

8. Evt. 

 NBL: Lasershot lånt. Morten Bohne var meget servicemindet og fik udstyret til at virke, 
da der var problemer. 

 SEH: vil gerne have kredsbestyrelsesmøder på andre dage end tirsdage i månederne 
april og august. 

 FLP: der holdes møde i næste uge vedr. kredsenes nye hjemmesider. 


