
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2015-02-24 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 Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Tommy Hemmingsen (TH) – JKF Faxe 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

 
Afbud  Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
 
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. Kredsmøde 7. marts 2015 

a. Tilmeldinger 
b. Indkomne forslag 
c. Afvikling af mødet 

7. Koordinatormøde 5. maj 2015 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
9. Evt. 

 
 
 

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

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 DJ har nu meldt ud, at der startes uddannelse af nye vildtplejerådgivere engang i 2016. 
Der vil snarest muligt blive mulighed for tilknytning af nye vildtplejerådgivere, der får en 
introduktion til arbejdet. Bedt om oplysningsmateriale til hvervning. Skulle komme 
omkring 1. marts. Indtil videre, er der kun modtaget tilkendegivelse fra en interesseret 
(Slagelse). Vi skal bruge 2 mere (Sydsjælland / Lolland-Falster). 
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 Bedømmelsesudvalget for Årets Jagtforening har kigget de to indkomne forslag 

igennem og Carsten Kümler har tildelt point. En vinder er fundet. 

 Skydebanekapacitet: mangler info fra Slagelse, Ringsted, Faxe, Næstved og 
Guldborgsund. 

 Det har vist sig umådeligt svært at finde en ny jagtstikoo. JH: Måske et interesseret 
emne. Forespørger personen. 

 
B. Næstformand 

 JS: Har afholdt Jægerråds Årsmøde. Der deltog kun 3 trods en ihærdig indsats for at få 
nogle interesserede til at møde op. 

 JS: ventetiden for EU-våbenpasset er alt for langt. SEH: der arbejdes hos DJ på at 
formindske ventetiden til våbentilladelser og EU-våbenpas. 

 FLP: Købte et luftgevær i september. Kunne ikke få en kvittering på ansøgningen var 
indleveret. Fik tilladelsen januar. 

  
C. Kasserer 

 JH: 2014 regnskab gennemgået. 
 

D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 JH: Jægerrådsmøde afholdt. Ca. 12 deltog. 

 KJ: 10 deltog på Jægerrådsmøde. 

 NBL: Jægerrådsmøde afholdt med 3 deltagere. Ringstednat: vil som Jægerråd deltage 
med stand. Vil gerne låne lasershot fra Morten Bohne (skydevognskommandør). Kan 
kontakte DJ vedrørende udstillingsmateriale. 

 FLP: Jægerrådsmødet afholdt med 10 deltagere. Der er nu næsten fuldtallig bestyrelse. 
Også unge mennesker. Det har taget tid og kostet arbejde af Steen og FLP. 

 TH: Afholdt Årsmøde. 10 deltagere. Svært at få folk af gårde. Svært at få delegerede 
frem. Kan være svært at få kommunikeret ud uden medlemsblad. Faxe er på FB med 
17 medlemmer. Deltog på Natura2000 mødet. Synes det er et problem, at der er 
foreninger, der har skuffemedlemmer. 

 KC: Jægerrådsmøde med 30 deltagere. Foredrag om kragejagt. Spillehaller har typisk 
et rådighedsbeløb fra tipsmidlerne, der skal udbetales til foreninger. Såfremt de ikke 
selv udbetaler, går pengene tilbage til tipsmidlerne. Det er værd at kontakte dem og 
høre om de vil give noget til jagtforeningerne. 

  
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH oplyser, at han har deltaget på nogle Jægerrådsårsmøder. Kan være svært at nå 
alle, da nogle holdes samme dag. Input bordet rundt til, om det er fint at SEH kommer til 
disse Jægerrådsårsmøder. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Jagtsti håndteres af Kreds 7’s jagtstikoo Jens Klaus Jensen på Borreby Gods 6. april.  

 Jagtfeltskydning: 25+26-04-2015 på Vigersted skydebane 

 Markprøver: 22. marts i Rønnebæk (Bjarne Kleist) og 2. april i Niløse (Arne Nielsen) 

 Vinderprøver: 27. marts ved Stenlille (Arne Nielsen) 

 Duelighedsprøver i jagthorn: 12. april i Kulturhuset, Korsør (Henrik Kjærside) 

 Frivillige jagtprøver: 22. marts på Idalund, 28. marts på Sorø Skydebane, 29. marts på 
Idalund, 12. april på Idalund og 26. april på Køng Skydebane. 

 Bondens Marked. TH er tovholder. Taler sammen med FLP. 
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 Country fair, Hubertushuset: 7 – 8. august 2015. Venter på svar fra Naturfonden om de 

ønsker Kreds 6 til at stå for det. NBL er tovholder hvis Kreds 6 skal stå for det. 

 Sørbymarkedet 29. – 31. maj 2015 (Slagelse Jægerråd). 

 Høstmarkedet i Krænkerup august 2015: JH taler med Tom Buxbom. Skal sørge for, at 
der er DJ udstillingsmateriale. 

 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 JH: En forening har inviteret alle jagttegnsaspiranter på riffelbanen. Nyjægerpuljen kan 
ikke støtte det, da aspiranter ikke er nyjægere. Det er givet videre til SEH, der følger op. 

 NBL: Fast bagkant på møderne. Skal f.eks. slutte kl. 22.00. Det forsøger vi, at gøre 
fremover. 

 KJ: Vil det være en ide, at der laves en fælles pulje til Jagtens Hus fra Kreds 6? Det er 
op til den enkelte jagtforening, om de vil støtte. Ikke noget Kredsen skal involvere sig i. 

 
6. Kredsmøde 

 Følgende gæster deltager: Lars Richter, Kristian Stenkjær, Ole Eriksen, Claus Lind, 
Michael Stevns, Niels Søndergaard, Lene Midtgaard, 1 – 2 hornblæsere, Jakob Bak, 
Susan Jørgensen, Henrik Larsen samt John Ho Pedersen. 

 Hornblæsere: Henrik Kjærside tager 1 – 2 hornblæsere med 

 Dirigent: Susan Jørgensen. 

 Indskrivning: kasserer og sekretær. Øl / vand sedler udleveres til gæsterne, koo og 
kredsbestyrelsen. 

 SJ sørger for stemmesedler fra DJ, projektor samt bærbar. 

 Dagsorden med indkomne forslag – tidligere rundsendt. Skal sendes til alle deltagere 
hurtigst muligt. 

 Indkomne forslag: Vordingborg Jægerråd 
o Reguleringsmulighed for unge under 18: Kredsbestyrelsen foreslår, at 

Kredsmødet opfordrer SEH til at arbejde for dette i HB. 
o Norsk Kragefælde: foreslår, at Kredsmødet opfordrer SEH til at arbejde for dette 

via HB / vildtforvaltningsrådet samt anbefale Vordingborg, at der søges om 
tilladelse hos Naturstyrelsen til forsøgsvis at afprøve den norske kragefælde 
med kamera for at indhente viden på Nyord. 

 Mangler info om delegerede fra Slagelse, Ringsted og Faxe. 
 

7. Koo-mødet 2015-05-05 

 Henrik Kjærside og Flemming Prægel fortæller om koo-jobbet. 

 John Vinsbøll skal fortælle om kursusafholdelse og processen via DJ. 

 Finn Hansen: fortælle om elite-instruktørerne 

 NBL: koo bør svare tilbage, når der spørges om specifikke ting. SJ: kopier mig ind, hvis 
der er problemer. 

 Afholdes hos FLP. 
 

8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Tirsdag 2015-08-18. 
 

9. Evt. 

 Repræsentantskabsmødet 2015-05-09 i Kolding: arranger fælleskørsel, formøde kl. 
09.15 – 09.45. Hvis afbud bruges suppleanterne i nævnte rækkefølge. Hvis alle 
suppleanter er brugt i Jægerrådet, tages suppleanter fra andre Jægerråd indtil der er 
fyldt op. 
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 JH: Evt. buskørsel sammen med Kreds 7. SJ spørger Musse om det praktiske. 

 JS: Havde en super oplevelse med John Ho, der kom og rådgav om vildtpleje. 

 FLP: Natura-2000 mødet gik fint. Christian Clausen indkalder til et koordinerende møde 
for, hvad der skal skrives af høringssvar. 


