
KREDS 6 
KOORDINATORMØDE 

 
Dato  2014-05-06 kl. 18.00 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 

Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Tommy Hemmingsen (TH) – JKF Faxe 

 
Finn Hansen (FH), Flugtskydningskoordinator 
Henrik Buch Larsen (HBL), Riffelkoordinator – afgående 
Flemming Prægel (FP), Riffelkoordinator 
Henrik Kjærside (HK), Jagthornskoordinator 
John Ho Petersen (JHP), Vildtplejerådgiver 
Mogens Raae (MR), Strand- og havjagtskoordinator 
Susan Jørgensen (SUJ), Friluftsrådskoordinator 
Tom Buxbom (TB), Buekoordinator 
Lene Midtgaard (LM), Markvildtrådgiver 

 
Afbud  Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
  Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 

Henrik Bech (HB) – Lolland 
  Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 

Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
John Vinsbøl, Kursuskoordinator 
Lene & Gert Jensen, Jagtstikoordinator 
Morten Bohne Hansen, Skydevognskommandør 
Pia Grønning, Friluftsrådskoordinator 
Arne Nielsen, Hundekoordinator 
Torben Fredsgaard Nielsen, Frivillig jagtprøvekoordinator 
Carsten Kümler, Medlems- og nyjægerkoordinator 

 
Fraværende   
 
Referent  Sven-Erik Johannesen 
 
Dagsorden: 

1. Middag 
2. Buekoo Tom Buxbom 

a. Prøveskydning med bue 
3. Skydekoo Finn Hansen 
4. Markvildtrådgiver Lene Midtgaard 
5. Kredsformand orienterer 
6. Kasserer orienterer 
7. HB orienterer 
8. Evt. 
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1. Middag 

 Kasserer: Jens Hovmand 

 Næstformand: Jesper Skovgaard 

 Sekretær: Kim Christoffersen 
 

2. Buekoo Tom Buxbom 

 Orienterede om bueundervisning, -prøve, udstyr mm. Efterfølgende fik vi mulighed for 
at skyde med bue mod skive af rådyr. 

 
3. Skydekoo Finn Hansen 

 Orienterede om de nye haglprøver, godkendte baner, uddannede haglprøveledere og 
hjælpere samt om datoer for afholdelse af prøver. 

 I øjeblikket er der uddannet nok personer. 

 Skulle der være baner, der ønskes at blive godkendt og som lever op til kravene, kan 
man tage kontakt til FH. 

 
4. Markvildtrådgiver Lene Midtgaard 

 Orienterede om sine uddannelser, baggrund og hvordan hun ser sit arbejde som 
rådgiver. Oplyste, at pt. vil hendes arbejdsområde være fra Næstved og sydpå. Alt nord 
for denne linje vil varetages af en Sebastian fra Kalø. 

 
5. Kredsformand orienterer 

 Kredsmødet vil blive afholdt 7. marts 2015 på Damme Kro. 

 Der var bred opbakning til, at Kredsmødet fremover skal afholdes 2. lørdag i marts. 

 Evaluering af Kredsmødet 2014: formen på beretningen er accepteret. Fortsættes med. 
Vi skal overveje, at afholde den formelle del af Kredsmødet først og DJ’s direktør og 
Formand efterfølgende får taletid. Det vil være nemmere at styre tidsmæssigt og sikre, 
at flest muligt er til stede ved valgene og diskussionen af eventuelle forslag. 
Kredsbestyrelsen tager det op. 

 Inventarlisten er udsendt. Ændringer indrapporteres fremover ved slutningen af 
kalenderår. 

 Husk at indsende tøjbestillingsskema til Kredsformanden ved behov og jf. 
tøjpointreglerne. 

 Alle bedes indsende info om arrangementer i Kreds 6 til Frank, så de kan komme på 
hjemmesiden. 

 Promovering af de jagtfaglige discipliner til både jægere og ikke jægere. SJ arbejder 
videre med det. 

 Følgegruppen for Jagten Hus samles for første gang 8. maj 2014 på Kalø. 
Kommissorium gennemgås, der gives en status samt aftales hvordan afrapporteringen 
på Repmødet gives. 

 Der forventes påbegyndt uddannelse af nye vildtplejerådgivere i 1. kvartal 2015. 
Eventuelle interesserede må gerne melde sig til Kredsformanden. Vil blive en del af 
næste Nyhedsbrev fra Kredsen. JHP: Uddannelsesmuligheden skulle være åbnet for 
længe siden, da f.eks. Kreds 6 har været underbemandet i en del år. MR: har fremført 
kritik overfor DJ’s formand omkring det samme. 

 
6. Kasserer orienterer 

 Som ventet har der pt. ikke været den store regnskabsaktivitet i foråret. Det kommer nu. 

 Gennemgang af hvornår der skal indsendes kørselssedler mm. samt, at man skal 
huske at indsende originale kvitteringer. Kopier accepteres ikke. Bruger man Brobizz 
kan en kontoudskrift fra Brobizz vedlægges. 
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7. HB orienterer 

 SEH’s post som medlem af Styregruppen for Jagtens hus er overdraget til Kreds 7. 
Dette af hensyn til Kreds 7´s mulighed for at kende økonomien ”inde fra”. 

 Danmarks Jægerforbund arbejder i øjeblikket med en kommunikationsstrategi hvor 
hovedformålet er at ramme så bredt som muligt. 

 Kredsens forslag til ændring af JKF-navnet gives HB´s tilslutning. 

 DJ´s forslag til ændringer i Natura 2000 – Basisanalyser er indsendt som dels en 
centralt kommentar fra administrationen dels som en områdevis, specifik del fra 
kontaktpersonerne. Begge dele er dog fremsendt samlet. 

 
8. Evt. 

 TH kommenterede på støttemuligheden til Jagtens Hus. SEH forklarede, at efter ønske 
fra flere kredse og JKF’er, gav DJ mulighed for at man frivilligt kunne støtte Jagtens 
Hus. 

 


