
KREDS 6 
KOORDINATORMØDE 

 
Dato  2014-11-04 kl. 18.00. 
 
Sted  Svinøvej 157, 4750 Lundby  
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem  
  Sven-Erik Johannesen, Kredsformand (SJ) 

Jens Hovmand ( JH ), kasserer 
Jesper Skovgaard Jensen, Næstformand (JSJ) – Vordingborg 
Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 

  Kim Jepsen, Næstformand (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (BL) – Ringsted 

  Tommy Hemmingsen (TH) – Faxe 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
Henrik Bech (HB) – Lolland 
John Ho Petersen (JHP) – Vildtplejerådgiver 

  Mogens Raae (MR) – Guldborgsund 
John Vinsbøl (JV) – Kursuskoo 

  Susan Jørgensen (SUJ) – Friluftskoo 
                                           Tom Buxbom (TB) – Buekoo 
                                           Arne  Nielsen (AN) – Hundekoo 
  Flemming Prægel (FP) – Riffelkoo 
   
Afbud  Pia Grønning (PG) – Friluftskoo 
  Torben Nielsen (TN) – Frvillige jagtprøvekoo 

Finn Hansen (FH) – Flugtskydningskoo 
  Lene Jensen (LJ) – Jagtstikoo 
 
Fraværende  Carsten Kümler (CK) – Medlems- og nyjægerkoo 
  Henrik Kjærside (HK) – Jagthornskoo 

Morten Bohne Hansen (MBH) – Skydevognskommandør 
Leif Stonor Nielsen (LSN) – Sweizhundekoo 

 
Referent  Kim Christoffersen 
 
Dagsorden 

 Spisning 

 Jagthornskoo Henrik Kjærside – orienterer om jagthornsudvalget, konkurrence, regler mv. 

 Hundekoo Arne Nielsen – orienterer om hundeudvalget, prøver, regler mv. 

 Stig Egede Hansen – orienterer om temaet ”Trækfugle” 

 Kredsformand orienterer 

 Kasserer orienterer 

 HB orienterer 

 Evt. 
 
 
1. Middag 
 
2. Jagthornskoo Henrik Kjærside orienterer 

 Da HK var forhindret i at komme overtog MR pladsen og gav et indlæg omkring strand- og 
havjagt. 
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 Taler lidt om hvad han gør når han er på de forskellige markeder og repræsenterer DJ 

 Ved Kongsgilde markedet uddelte Mogens 125 skemaer til unge mennesker der skulle 
gætte fugle mm. Der var 200 til 300 personer forbi standen.  

 Nakskov markedet var også en succes.  

 Der var ingen negative henvendelser omkring jagt eller DJ på nogle af markederne.  

 MR er gået med i en brugergruppe i Guldborgsund Naturområde  

 MR omtaler en ny bog om strandjagt – et godt opslagsværk om strandjagt gennem tiderne 
af Sven Thorsen 

 MR omtaler en liste med slæbestæder på Lolland. SJ spørg om der er lavet andre lister 
over slæbesteder i kreds 6  

 MR får stor ros af JH for sit store arbejde, da JH’s børnebørn har mødt Mogens og hans 
kreative evner, samt om den medalje de vandt hos ham. 
 

3. Hundekoo Arne Nielsen orienterer 

 AN får en kort præsentation af alle fremmødte medlemmer, om deres rolle i kreds 6. 

 AN giver en forklaring om sit arbejde med at træne hund i gennem de sidste 15 år.  

 AN spørger efter frivillige prøveledere til apporterings- og markprøver. Især i den sydlige 
del af kredsen mangler han folk. 

 Der er planlagt forårsprøver i Vordingborg og Niløse i 2015 

 AN omtaler en ræveslæbsprøve, hvor 10 hunde deltog. JV fik ros for sin planlægning af 
prøven samt slæbekort. 

 Prøver gav underskud, men kommer igen i 2015 

 SJ spørger ind til antallet af hunde til sådan en prøve. Typisk er der 12 – 18 hunde 

 Der blev afholdt en udvidet apporterings prøve i Stenlille i efteråret 2014. 

 Næstved holder udvidet apporterings prøve sommer 2015 

 AN fortæller om reglerne for vand, slæb, markprøve, udvidet prøve mm. 

 AN giver eksempel på hvad vildt koster til prøverne.  

 Vinderprøven i Slagelse var lidt af et mareridt for AN, da priserne på øl, vand, mad og leje 
af forsamlingshuset oversteg budgettet meget. 

 AN omtaler et lille hæfte fra DJ med regler, love mm til brug ved hundeprøver 
 
4. Stig Egede Hansen orienter om temaet Trækfugle ( trækvildtudvalget ) 

 SEH har forberedt et PowerPoint foredrag omkring trækvildtsudvalgets arbejde.   

 SEH kommer ind på havlitten og den mulighed at den nok bliver fredet.   

 Reguleringen på ringduen er oppe og vende. SEH vil gerne have kreds 6s mening om 
regulering inden udvalget mødes for at komme med et oplæg inden næste 
vildtforvaltningsrådsmøde. 

 Den fri jagtret på havet er vigtig at bevare, da den er grundlaget for al vores jagt i DK 

 Mission for trækvildtudvalget bliver gennemgået 

 Vision mest mulig jagt på trækvildt. På basis af bæredygtighed 

 Info omkring ringduen / regulering  

 MR mener at det er landbruget som skal på banen, som SEH også omtalte i starten 

 JHP mener at man skal se bort fra følelser og Disney, ”så er den ikke længere”. SEH 
minder om at der er andre i udvalget som DOF, DN mm.   

 BL mener at der skal være mere styr på regulering, for ikke at komme til at fremstå som 
mordere i den brede befolkning 

 Regulering er et værktøj til at nedsætte bestanden - dette er et faktum i vildtudvalget 
forklarer SEH 

 SJ mener ikke at vi skal give køb på regulering på ringduen   

 Regulering og følelser har svært ved at gå hånd i hånd     
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 FLP mener at der er andre som skal på banen – som f.eks. landbrug og bestemt ikke os 

jægere da vi udføre et frivilligt arbejde for landbruget.   

 Formulering fra SEH til udvalget: ”Vi hjælper gerne landbruget med deres problem, men de 
må selv tage aktiv del i debatten” 

 
5. Formanden orienterer 

 Der er åbnet for Årets Jagtforening. Skal indstilles inden 20.01.2014 via hjemmesiden   

 SJ oplyser, at der nu kan indstilles kandidater til Naturprisen. Bedømmelsesudvalget i kreds 
6 skal finde en substitut for vildtplejerådgiveren. Tjekker med nabokredsene, om vi evt. kan 
låne en fra dem. 

 Koo-beretninger til Kredsmødet skal være sendt til SJ i Wordformat senest søndag 22. 
februar 2015. 

 Liste over ubrugte tøjpoint vist. Hvis der er behov for beklædning skal udfyldt skema 
fremsendes til SJ – gerne i løbet af november. 

 Kreds 6 er på FB. Husk at invitere jeres jagtvenner til at blive en del af gruppen og at lægge 
arrangementer mm op. Giver god opmærksomhed. 

 Der skal uddannes 3 nye vildtplejerådgivere i Kreds 6. Venter på at DJ melder kursusstart 
ud. 

 Der er reguleringskursus i Stenlille i slutningen af november. JKF reguleringsjægere bedes 
melde sig på hurtigst muligt. 

 Der skal på landsplan uddannes ca. 70 eliteskydeinstruktører / kredsskydeinstruktører, der 
skal træne de øvrige instruktører. 

 Alle må meget gerne være opmærksomme på, at vi skal have fundet en afløser for 
jagtstikoo hurtigst muligt. JV foreslog, at vi brugte FB til at søge efter ny. 

 
6. Kasseren orienterer 

 JH siger at der er styr økonomien, som altid i kreds 6   

 Scanning af bilag kan ikke godkendes og er ikke til diskussion, da det pt. ikke er lovligt. 

 Rødvins gaver er ikke tilladt - JH mener ikke, at der er problemer i kreds 6 

 JH spørger til om der er problemer med at finde de bilag der skal bruges, på DJs 
hjemmeside 

 Husk de originale bilag – ellers er der ingen refusion! 

 Husk at skrive rigtigt ind til årsmøde, så vi ikke får dobbelt registrering. JH påpeger at koo 
er en del af Kredsmødet, og derfor betaler kredsen for maden. 

 AN spørger om man må bruge en dags dato seddel fra privatperson, der står for maden til 
prøverne. JH accepterer, men vil undersøge det nærmere. 

 
7. HB orienterer 

 Han frafalder. 
 
8. Eventuelt 

 Der spørges til Jagtens hus – SJ og SEH orienterer 

 SJ takker for god ro og orden under mødet 


