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Dato  2014-08-26 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 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 

 
Afbud  Henrik Bech (HB) – Lolland 

Tommy Hemmingsen (TH) – JKF Faxe 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
John Ho Petersen (JHP) – Vildtplejerådgiver 

 
 
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 4. november 2014 
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 

 Som tidligere oplyst, stopper vor vildtplejerådgiver ved udgangen af 2014. 6. marts 
2014 afholdtes møde på Kalø med Vildtplejerådgivere / Kredsformænd. Enige om 
uddannelse af nye vildtplejerådgivere. DJ har meldt ud, at kurset starter i starten af 
2015. Har opfordret DJ til at begynde annonceringen omkring uddannelsen hurtigst 
muligt. DJ stiller nu spørgsmål ved om der er et behov for at uddanne. Jeg har meddelt, 
at vi tidligere er blevet enige om behov og DJ allerede har oplyst om kursusstart. 
Forstår ikke helt tilgangen til og rækkefølgen i, hvad kursusafd på Kalø melder ud. 



KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
CC: der skal sørges for, at den nye uddannelse skal følges af ressourcer. 
Markvildtprojektet skal over i driftsfase og må ikke stoppe efter projektet med 
etableringen af lavene. 

 Kursuskoo oplyser, at det planlagte reguleringskursus, der skulle afholdes i denne uge, 
desværre aflyses grundet kun 8 tilmeldte. Der skal være min. 20 tilmeldte før kurset 
afholdes. De enkelte JKF’er / jagtforeninger bedes oplyse / motivere medlemmerne, så 
kurset forhåbentligvis kan få nok deltagere i oktober, hvor det næste påtænkes afholdt. 
KJ: Kursets indhold skal kommunikeres bedre ud. 
JS: Skal ikke afholdes på hverdage, men i en weekend. 

 Opfordring fra CLC til at oprette et miniudvalg omkring arbejdet med 
Femernforbindelsen. Mogens Raa (Strand- og Havjagtskoordinator) samt formanden for 
JKF-Lolland Leif Mortensen bør være i udvalget. 
CC: Formændene i JKF Guldborgsund og Lolland er tovholdere. Mogens Raa deltager 
også. 

 Kredsens forslag til udsendelsesrække om jagtfaglige aktiviteter blev vejet, men fundet 
for let af TV2Øst. 

 Jagtstikoo: vi skal intensivere søgningen. Lene reklamerer for det i den nærmeste tid, 
men alle bedes medvirke til, at vi finder en ny – gerne hurtigst muligt. 

 15. september afholdes et møde på Kalø for Kredsformænd og kasserer vedrørende 
interne arbejdsgange. For kreds 6 deltager næstformand og muligvis kasserer. 
Formand forhindret. 

 Bueudvalg har bedt om, at kredsene samlet tildeler en portion penge (55.000,-) til 1 
buetrailer. Kreds 1 og Kreds 5 har begge meldt ud, at det er et anliggende for HB, da 
det er HB, der har nedsat udvalget, og så må det også være HB, der finder pengene. 
Kredsbestyrelsen i Kreds 6 beslutter, at HB skal finansiere udvalgets udgifter til trailere, 
da det ikke er en kredsopgave. 

 Country Fair, Hubertushuset: John Ho og Frank Lilholm deltog på standen. Godt 
arrangement, hvor der blev diskuteret medlemskab, vildtplejerådgivning og markvildtlav. 
FLP: der bør nok fremadrettes laves nogle nye opskriftshæfter. 

 Jagtens Hus: næste møde ikke fastlagt endnu, da vi venter på køb af grund er 
underskrevet. Før sker der ikke rigtigt noget af interesse. Byggestart forventes i januar 
2015. Næste møde i Følgegruppen muligvis i slutningen af 2014. 

 
B. Næstformand 

 Ville gerne samle alle Jagtforeningerne i JKF regi til et aftensmøde. Desværre ikke 
opbakning til mødet, så det bliver ikke til noget. Svært at få jagtforeningerne i tale i JKF 
regi. 

 Har modtaget en del pokaler og bøger. Vil finde den rette forening at give dem til. 

 FLP: kan være svært at få alle foreningerne i en storkommune til at fatte interesse for 
JKF. 

  
C. Kasserer 

 Vi har ca. 80.000,- tilbage i 2014. Ser fornuftigt ud. 

 Regnskab for jagtsti er nu færdigt. 

 En lokal jagtforening har ikke afholdt generalforsamling og afleveret regnskab til 
medlemmerne i 3 år. Der er kommet en klage fra et medlem. JKF formanden har talt 
med foreningen. Kontakter Kredsformanden om senest nyt. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 KC: Har en sag, hvor en person på en skydebane har optrådt truende. Forventer at 
bringe sagen videre i foreningsregi. 
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Har haft folk på hundeuddannelse. Forløbet består af 3 kursusdage. Nogle af 
personerne kunne ikke tilmeldes kursusdag 2, da DJ’s egne folk tog enkelte pladser. 
Det er for dårligt. 
Skydeinstruktørkurset er en farce. Der var tilmeldt nyjægere uden nogen skydeerfaring. 
De modtog også bevis. Det kan ikke passe, at nyjægere uden erfaring skal kunne 
melde sig til kurset. 

 KJ: Har fået kommunejagten i JKF regi til 2015. Skal så forhandles igen. 
Der afholdes 4 JKF-jagter i Korsør, hvor nyjægere deltager. 
Sørbymarkedet var et godt arrangement. 

 FLP: 3 jagtforeninger deltager på Foreningernes Dag i Næstved. Plejer at være en 
succes, hvor der deltager mange ikke-jægere. 
Rågereguleringen i Næstved er stadig ikke blevet til noget. Svært at få forståelse for 
forskellen mellem jagt og regulering. 
Næstved Kommune er en af de få kommuner, hvor der ikke er etableret markvildtlav. 
Forsøger at finde opbakning. Markvildtrådgiveren kommer i morgen og fortæller. 
Der bør bevilliges nogle penge til kaffe, vand etc. til alle de frivillige når der holdes 
møder. Det kan ikke være et pengeproblem for DJ. 

 SEH: vi skal være bedre til at kommunikere arrangementerne ud til vore medlemmer. Vi 
kan hjælpe hinanden med at finde på gode måder, evt. via SMS.  

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 Orientering om adaptiv forvaltning. 

 Der er ansat en ny kommunikationschef, der starter 1. oktober 2014. 

 Opfordring til, at skyde flere hundyr og færre hjorte indenfor både kron- og dåvildt. 

 Natura 2000 planerne frigives ultimo 2014. Der afholdes trækvildtmøde 3. september. 
 

4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 På Kredsens hjemmeside er der pt. 2 arrangementer nævnt: en konference i KBH samt 
et arrangement for kvindelige jæger i Kreds 7. Utallige opfordringer hjælper ikke 
nævneværdigt på den lange bane. 

 Kredsen laver en FB profil som et forsøg. Alle bestyrelsesmedlemmer og KOO (der er 
på FB) bliver administratorer. Relevante opslag kopieres over på hjemmesiden. 

 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 KJ: Sørbymarkedet 2015. Udgift 5.300,-. Har haft direkte kontakt med ca. 800 personer 
i 2014. Kredsbestyrelsen bidrager med 5.000,- efter regning. Afregnes med kasseren. 

 FLP: Bondens Marked. Kan sandsynligvis ikke deltage alligevel. Vil forsøge at få JKF 
Faxe på banen. Skal bruge 4 mand i to dage. 

 SJ: forslag til indhold i de næste Nyhedsbreve modtages med tak. 

 Procedure vedr. ansøgning til Nyjægerpuljen: Der kan ikke dispenseres fra 
Naturstyrelsen side. Regnskab skal indsendes fra DJ inden Nytår. Der ligger en fin 
beskrivelse på DJ’s hjemmeside. Der er mulighed for at søge penge i de sidste par 
måneder. 

 
6. Koordinatormøde 4. november 2014  

 Tema: Trækfugle (SEH) 

 Hundekoo + jagthornskoo bedes om at fortælle om deres funktion. 
 

7. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 25. november 2014 kl. 18.30 
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8. Evt. 

 SEH: Hygiejnekursus påtænkes afholdt i Sorø. Skal kontakte kursuskoo. 

 FLP: har afleveret kørselsregnskab til Formanden for Naturfondens stand. 


