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Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

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

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Mogens Raa (MR) – Guldborgsund 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

 
Afbud  Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 

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. Indkomne forslag fra koordinatorerne 
6. Hvad gør vi for at få alle aktiviteterne på vor hjemmeside? 
7. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

a. Anskaffelse af projektor til brug for kredsen samt udlån til de lokale JKF? 
8. Koordinatormøde 5. november 2013 
9. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
10. Evt 

 
 

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

 Underskrevet 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 Velkommen til den nye kasserer. Valgt udenfor kredsbestyrelsen jf. §22 stk. 5: 
Kredsbestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, en sekretær og en kasserer. 
Kredsbestyrelsen kan, såfremt den finder det formålstjenligt, uden for kredsbestyrelsen 
udpege et medlem af Danmarks Jægerforbund til kredskasserer, dog således at 
kredsbestyrelsen fortsat bærer ansvaret for funktionen, og således at det udpegede 
medlem har møderet uden stemmeret på kredsbestyrelsesmøderne. 
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 TV2 Øst har et program, der hedder ”Ud i Naturen”. Jeg blev i foråret kontaktet af Ulrik 

Westphal, der ønskede at lave et ½ times udsendelse om bukkejagt. Jeg fik koblet John 
Ho på sagen og resultatet kunne ses 25. juni på TV2Øst. En god udsendelse med god 
snak omkring råvildt og natur. 

 Jeg har modtaget en enkelt tilbagemelding vedrørende skydevognsprisen. Den gik på, 
at prisen var for høj. Da vi talte lidt om hvor mange, der nød godt af skydevognen til det 
pågældende arrangement, viste det sig, at det var nogle få kroner pr. skytte. 

 Mødet med Niels Søndergaard og Bent Rasmussen vedr. markvildt forløb fint. Det ser 
ud til at der er enighed om, at projektet skal have en lokal forankring, der kan sikre en 
hurtig og umiddelbar opfølgning. Vi følger udviklingen. 

 JKF Faxe har endnu ikke fundet en repræsentant til Kredsbestyrelsen. Mogens 
Johansen er rykket. 

 Skift af kasserer har givet et hul i indrapporteringen til DJ. Mangler vist kun at få jagtsti-
regnskabet sendt ind igen. JH: har talt med Lene, der oplyser at der kan sendes ny kopi 
ind. 

 Kreds 6 og 7 har været på Country Fair i stedet for Naturfonden. Dagene gik fint, hvor 
langt størstedelen af tiden gik med at fortælle om DJ, forsøge at hverve nye 
medlemmer samt rådgive om vildtpleje. Kreds 6 var repræsenteret af John Ho samt 
Torben Nielsen. 

 Budgettallene for resten af 2013: de fleste har sendt tal ind. Fremover skal vi have på 
tallene på årsbasis. JH vil være primus motor i det. 

 DJ har besluttet, at der skal nedsættes et bueudvalg og hver kreds skal have en 
koordinator. Jeg har talt med de to afdelinger af FADB i kreds 6 og der er enighed om, 
at rette mand er Tom Buxbom. Jeg havde et møde med ham på Idalund Skydebane. 
Dette møde bekræftede andres omtale af Tom. Kredsbestyrelsen enes om at udpege 
Tom Buxbom til ny buekoordinator. 

 Den sydlige del af Kreds 6 har nu opgivet at finde en ny medlems- og 
nyjægerkoordinator. Jeg har derfor kigget efter en ny koordinator og fundet en 
kompetent person: Carsten Kümler, Sorø. Carsten har været ivrig jæger de sidste 35 
år, har hund og har en struktureret tilgang til opgaver. Desuden er han et særdeles 
venligt menneske. Han er selvstændig indenfor reklamebranchen og vil kunne bidrage 
positivt til udvalgsarbejdet. Kredsbestyrelsen enes om at udpege Carsten Kümler til ny 
medlems- og nyjægerkoordinator. Carsten deltager i udvalgsmødet allerede på torsdag 
29. august 2013 i Odense og får altså en flyvende start. 

 Hundekoordinatoren har grundet nyt arbejde valgt at stoppe som koordinator, men 
bliver indtil vi har fundet en ny. Jeg har haft et møde med ham, hvor vi sammen fik lavet 
arbejdsbeskrivelse samt arrangementsprocedurer, så vi kan starte med at søge efter en 
ny. Tonny har fået en kvalitetsprøve i stand i Kreds 6. Den bliver som tidligere nævnt 8. 
september i Nyk. F. Forslag til ny hundekoordinator modtages gerne hurtigst muligt. 

 Koordinatormapperne er ved at finde sin form og vil løbende blive fremsendt til 
koordinatorerne i september 2013. 

 
  

B. Næstformand 

 Ingen bemærkninger 
 

C. Kasserer 

 Der er ikke sket meget. 

 Henriette kommer på førstkommende fredag og underviser lidt i regnskabsfunktionen. 

 Der har været en enkelt udbetaling. 
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 MR: har ikke fået kørselsgodtgørelse fra koordinatormødet. Laver ny kørselsseddel og 

indsender igen. 

 HB: det er for dårligt, at kørselspengene ikke blev indsendt til tiden af de deltagende. 
Det har betydet, at pengene er kommet alt for sent. Fremover skal datoen overholdes 
og pengene skal udbetales til tiden. Så må de, der mangler at indsende vente. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 KJ: Vil gerne lave et kredsarrangement i en eller anden form på Sørbymarkedet. Der 
kommer ca. 35.000 besøgende. Det skal foregå i Kr. Himmelfartsdagene. Laver et 
udkast med ønske om koordinatoraktiviteter. 

 KJ: har tre nyjægerarrangementer i JKF Slagelse (harejagt + spisning). Anbefalet at der 
søges midler fra Nyjægerpuljen. 

 NBL: Grønt Råd’s sammensætning skal tages op til re-vurdering i efteråret. Det er 
håbet, at JKF Ringsted bliver repræsenteret. 

 NBL: god Country Fair, DJ’s stand virkede fint. 

 HB: Har forsøgt at lægge inspirere til nyjægeraktiviteter i området. Muligvis sker der 
noget. 

 MR: Har haft nogle nyjæger til information omkring strand- og havjagt. 

 MR: Har problemer med at finde interesserede til JKF. 

 FLP: I Næstved har man skrevet ud til alle jagtforeningerne omkring den nye Grønt 
Råds medlem og inviterede til et fælles møde. Alle gav mundtligt tilsagn til mødet, men 
kun 3 foreninger mødte op. 

 JKF Næstved deltager i Foreningernes Dag i Næstved. Arrangeret af kommunen. Der 
er håb at der laves jagtsti. Der tilberedes vildt til de besøgende. 

 FLP: Har fået alle jagtformænds mailadresser ind på hjemmesiden, og kan nu 
rundsende mail til alle foreningerne på en gang. Så hvis der info, der gerne skal 
spredes hurtigt til alle, kan det nu gøres hurtigt. 

 SJ: Er der nogen aktiviteter op til det kommende kommunevalg? 

 KJ: Det er bedre at gå til de politiske møder og på vegne af JKF stille spørgsmål til 
politikerne. Der er ikke mange, der har tid og lyst til at stille op. 

 FLP: Det kan være en idé at rundsende info omkring JKF til politikerne så de er 
opmærksomme på jagtens sag. 

 FLP rundsender gerne skrivelsen til de andre kredsbestyrelsesmedlemmer. 
 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen (punktet taget først, da SEH skulle videre 

til andet møde) 

 24.09.2013 er der workshop for HB omkring domicil. 

 04.09.2013 er der HB møde 

 Der er afholdt første trækvildtudvalgsmøde i fredags på Fyn. Der er aftalt nyt møde. 
Formen for udvalget og arbejdet i udvalget skal planlægges og struktureres. 

 Kortnæbbet gæs skal nedskydes fra 80.000 til 60.000 grundet overgræsning af 
Svalbard. Den forvaltning skal gennemgås og måske kan man bruge planen til at blive 
klogere af. Hvordan fordeler man afskydningen af gæssene. 

 Hundeudvalget skal kigge lidt på videreuddannelse af instruktørerne. Det skal ske i 
morgen på Fyn. 

 Kreds 6 vil forsøge at få HB suppleanten med til et HB møde i efteråret, så han er lidt 
orienteret om sådan et møde. 

 JS: Det er et problem, at man ikke kan handle med blishøns, når man må handle med 
gråænder. 
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 Jagttidsforhandlingerne er i sin sidste fase og det forventes, at indstillingen bliver 

indsendt til ministeren i starten af september. 

 FLP: det er et problem, at der ikke ydes tilskud til markvildtlavene til dækning af bl.a. 
mødeudgifter. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Nakskov Fjorddage: 31. august. MR står for dette. Pia kan desværre ikke deltage 
grundet brækket ben. Kommer muligvis til at stå der alene. 

 Kvalitetsprøve 8. september, Nyk. F. 

 Kongskilde Marked, Sorø: 14. – 15. september Lene og Gert er der med Jagtsti. MR 
deltager også med båd og lokkeænder – Pia deltager forhåbentligvis. 

 JKF Bestyrelseskursus for den nordlige del af kredsen i Korsør 14. september samt for 
den sydlige del i kredsen i Nakskov 21. september. 

 
5. Indkomne forslag fra koordinatorerne 

 Riffelkoordinator: afholder et møde for alle instruktører (ca. 50 forventes at møde op) og 
orienterer om den nye uddannelse, hvordan den er opbygget, nyt lov stof. Endvidere 
skal de tale om en større jagtfeltskydning i kredsen og måske kunne afholde en lokal 
kredsskydning / afholdes af lokalforeninger. Nye regler ved jagtfeltskydning og 
mærkeskydninger. Udgift til porto, kaffe og en sandwich – er noteret i budgettallene. 
Kredsbestyrelsen godkender aktiviteten. 

 Riffelkoordinator oplyser, at såfremt vi har en del penge i overskud i 2013, kan han 
eventuelt supplere skydeskiver op. Det er gjort før. 

 JH: Har været på Døllefjeldemarked et år: 100 timers frivilligt arbejde for JH. 
Smykkelavning af hjortetakker, jagtsti, sweiss billeder mm. Det er svært at få frivillige til 
at lægge så mange timer i det. 

 SJ: skulle der komme gode idéer er de meget velkomne – så kigger kredsbestyrelsen 
på det. 

 JS: det er tordenskjolds soldater, der yder frivilligt arbejde. 

 FLP: det store flertal ser man aldrig – svære at aktivere. 
 

6. Hvad gør vi for at få alle aktiviteterne på vor hjemmeside? 

 SJ: budgettal for 2014 lister alle aktiviteterne op for hver koordinator. Kan bruges som 
udgangspunkt til hjemmesiden når datoerne kommer på. 

 SJ: FLP skal nok tage førertrøjen i en periode, indtil det kører på skinner med 
indrapporteringen til FLP. 

 FLP: Send nu et par billeder og 4 linjer om aktiviteterne – det gør hjemmesiden mere 
levende. 

 
7. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

a. Anskaffelse af projektor til brug for kredsen. Kredsbestyrelsen beslutter, at vi søger 
DJ om tilladelse til køb. 

b. Høre Kreds 7 og Naturfonden om vi skal gøre Country Fair til et fremtidigt fælles 
projekt. Besluttet. 

c. KJ: Man bør ændre ”JKF Slagelse” til ”Danmarks Jægerforbund Slagelse”. SEH 
høres om status og eventuelt fremsættelse af forslag på Kredsmødet. 

d. FLP: Hvor er lasershotten? Er den stadig hos Max? SJ undersøger det. 
 

8. Koordinatormøde 5. november 2013 kl. 18.30 på Karetmageren Hus, Næstved. 

 Budgettal 2014 

 Udstyrs- / inventarliste 
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 Bestyrelsen mødes 18.00 og taler mødet igennem. 

 
9. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 26. november 2013 kl. 18.30 hos FLP 

 Kredsmøde: lørdag 15. marts 2014, Damme Kro, Fanefjordgade 162, 4792 Askeby. SJ 
tjekker med Damme og med SEH. 

 
10. Evt 

 JS: Har problemer med at have sin lokale hjemmeside under DJ. Der er kun 15 
jagtforeninger, der bruger DJ’s løsning. Fungerer ikke optimalt. 

 FLP: Synes det er et nemt system og nemt at arbejde med. 

 JS: Bådeudsætningssteder i Vordingborg: slæbestedet.dk viser ikke alle steder. Der er 
mange steder at sætte både ud. Har lavet en liste over steder i Vordingborg kommune. 
Sender kopi til MR. 

 JS: Kursus for håndtering af patroner. Pris for kursus 20.000. Det lyder voldsomt dyrt. 
Kan man nikke holde det i kredsregi til langt billigere penge. SJ spørger 
kursuskoordinator. JS: Behovet må være der, da mange kører til skydearrangementer. 
JH: mener kurset var til professionelle. 


