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Dato  2014-03-04 kl. 18.30 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

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

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Mogens Raa (MR) – Guldborgsund 
Henrik Bech (HB) – Lolland 
Tommy Hemmingsen (TH) – JKF Faxe 
John Ho Petersen (JHP) – Vildtplejerådgiver 

 
Afbud   
 
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 

a. Nye arrangementstiltag 2014 – status / økonomi 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Kredsmøde 15. marts 2014 

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

7. Koordinatormøde 6. maj 2014 
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 

 JKF Faxe har nu fundet en person til at repræsentere JKF Faxe og Faxe i 
kredsbestyrelsen. Det er Tommy Hemmingsen fra Tureby. Velkommen. 
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 Markvildtprojektet: DJ er pt. i gang med ansættelse af en lokalbaseret markvildtrådgiver 

her på Sjælland. Forventes besat indenfor den nærmeste fremtid. 

 Jagtstikoo har oplyst, at hun gerne bliver siddende indtil en ny koo er fundet. Flot artikel 
i tillægget til Jæger om jagtstiarbejdet, hvor Lene og Gert spiller en stor rolle. 

 Udstyrs- og inventarliste: Mange har sendt opgørelse over kredsmateriale. Forventes 
klar i april. 

 Buekoo har været i TV2Øst sammen med Ulrik Westphal i programmet Ud i Naturen. 
God informativ udsendelse. 

 Riffelkoo ønsker at stoppe til august 2014. Vil gerne, der findes ny hurtigt, så denne kan 
komme godt ind i jobbet. Proces sættes i gang sammen med riffelkoo. 

 Som bekendt har HB af økonomiske årsager valgt at afskære foreningerne fra at 
offentliggøre kommende arrangementer i tillægget til Jæger. Den beslutning møder 
modstand og er ikke i medlemmernes / jagtforeningernes interesse. 

 Kredsbudgettet er skåret med ca. 10% for 2014. Er sandsynligvis ikke et problem for 
Kreds 6, da vi ikke normalt bruger hele budgettet. 

 Kredsformændene er inviteret til møde sammen med vildtrådgiverne 6. marts 2014 
vedrørende vildtrådgiverne og deres funktion. 

 Kursuskoo har booket datoer til førstehjælpskursus i DJ regi: 19. marts, 5. juni 10. 
september kl. 16 – 22. Såfremt der er nogle, der er interesseret i at afholde det, må de 
gerne melde tilbage til kursuskoo snarest. I lighed med Kreds 7 giver Kredsen 85.- i 
tilskud til forplejning til kredsens kursusdeltagere. 

 Tal Jagtens Sag kursus 22. marts i Næstved. Mere info på kredsens hjemmeside. 
Deltag gerne med nogle personer fra hver JKF. 

 Årets Jagtforening – offentliggøres og tildeles på Kredsmødet. 

 Naturprisen – offentliggøres på Kredsmødet. Tildeles i maj på DN arrangement. 

 Jagtens Hus: der bliver nedsat en følgegruppe, der kommer til at bestå af en 
repræsentant fra hver kreds, de kritiske revisorer samt Kaj Refslund fra HB. Hertil 
kommer der en sekretær fra administrationen. Det skal oplyses senest 20. marts hvem 
Kredsbestyrelsen peger på som kredsens repræsentant. SJ valgt som Kreds 6 
repræsentant. 

 HB har slået til lyd for, at der i fremtiden holdes kredsmøder på hverdagsaftener: er det 
praktisk muligt og er det en god idé? Det er en dårlig idé. Bør af tidsmæssige årsager 
holdes i weekenden og helst på en lørdag. 

 
B. Næstformand 

 Har nyligt haft generalforsamling, hvor der var en del utilfredshed med byggesummen til 
Jagtens Hus. SEH: DJ følger udviklingen på medlemstallet nøje og det viser sig, at vi 
ligger i niveau med 2013. 

 Skal på haglprøveinstruktørkursus. Første haglprøve afholdes 29. april på Idalund. 

 KC: der mangler at blive givet besked ud til jagtforeningerne, om de er blevet valgt til 
prøvested og i så fald, hvornår. SEH følger op. 

 TH: har en del skydeinstruktører og vil sende flere på kursus hvis behov. 

 NBL: Ringsted afholder kursus i praktisk jagt som opfølgning til bestået jagttegn.  
 

C. Kasserer 

 Jagtsti-regnskabet er afsluttet. Vil som en service være med til næste jagtsti og føre 
regnskabet på dagen. 

 Årsregnskabet er afsluttet. Vi har en positiv afvigelse på ca. 31.000,-. 

 Budgettet for 2014 er på ca. 178.000,-. 

 TH orienteret om udgiftsbilag etc. 
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D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 HB: JKF Årsmøde med større fremmøde end før. SEH fortalte om 
jagttidsforhandlingerne. Mogens fra Våbenkontoret i Nakskov fortalte om opbevaring og 
transport af våben og patroner. 

 KJ: JKF Årsmøde godt møde med bl.a. SEH som foredragsholder om 
jagttidsforhandlingerne. 

 FLP: JKF Næstved afholdt Årsmøde med 14 deltagere. SEH fortalte om 
jagttidsforhandlingerne. Har sammen med grønt råds medlem besøgt de fleste 
jagtforeningers generalforsamlinger og fortalt om JKF arbejdet. Vandråd diskuteret og 
Finn Watson er indstillet. Natura 2000 ligger snart for. 

 MR: Er stoppet som JKF formand ved Årsmødet. Christian Clausen er blevet ny JKF 
formand. Ny bestyrelse er valgt. MR fortsætter i bestyrelsen. Christian Clausen 
indtræder i Kredsbestyrelsen efter Kredsmødet. 

 NBL: Har afholdt JKF Årsmøde. Svært at motivere folk til at deltage i JKF møder. 
Jagtens Hus diskuteret på generalforsamlingen, hvor der var en del kritik. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 Tillægget til Jæger er diskuteret i HB og diskussion fortsætter også på kredsniveau. 

 Domicil: Info om styregruppen samt hvor langt man er kommet i processen. 

 Natura 2000 – næste fase er i gang. Der kommer en plan for proces. Trækvildtudvalget 
har en person fra hver kreds på nær Kreds 8. Vil derfor kunne agere som koo for 
Natura 2000 i hver kreds. Gråsælerne er et tema fremadrettet. Sætter tovholdere op i 
relevante områder i kredsen, så de kan holde sig orienteret. Trækvildtet holder møde 
19. marts. Indsigelsesfrist 1. maj på basisanalyserne. Vigtigt tovholderne deltager på de 
regionale møder arrangeret af NS bl.a. 12. marts i Nykøbing. SEH vender tilbage med 
mere info. 

 MR: Jagtlige forstyrrelser nævnes ofte fra NS. Hvorfor nævnes jagt som forstyrrelse og 
hvorfor nævnes andre aktiviteter ikke som forstyrrelse? Skal bringes op på rette sted og 
ændres. DCE mener jo netop, at jagt ikke er forstyrrende.  

 Natur 2050: der arbejdes i DJ med en brochure, der skal anskueliggøre DJ´s visioner 
og strategi for Danmarks fremtidige natur. 

 Har deltaget i 4 JKF møder. Gode møder med gode samtaler. Kommer gerne til JKF 
møderne i 2015 hvis der er ønske om det. 

 I HB arbejder man med repræsentanter i fokus. 
 

4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 På Kredsens hjemmeside under kalender bliver flere og flere arrangementer nævnt – 
fint. 

 Nye arrangementstiltag 2014 – status og økonomi 
 

 Sørbymarked (dyrenes dag stopper) Pinse 2014 
o Tovholder: KJ 
o Orientere om DJ og hverve nye medlemmer 
o Har de personer, der er behov for 
o Økonomi: Vender tilbage 

 
 Country Fair – Hubertushuset August 2014 

o Tovholder: John Ho Pedersen fintænker. Frank deltager gerne 1 dag. 
o Passe stand for Jægernes Naturfond 
o Fortælle om Naturfonden, hverve medlemmer, tale jagtens sag. 
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o Stand er reserveret 3 x 3 meter 
o Økonomi: Naturfonden betaler omkostningerne – standen gives af 

Hubertushuset. 
 

 Høstmarked Krænkerup – August 2014 
o Tom Buxbom er der i forvejen – vil samtidig repræsentere kredsen. 

 
 Bondens Marked – Gisselfeldt Oktober 2014 

o Tovholder: FLP 
o Grille kød – fortælle om jagt 
o Samarbejder med JKF faxe om folk til standen 
o Økonomi: vender tilbage 

 

 FLP: sørg for at få meldt datoer ind for arrangementer, så de kommer på hjemmesiden. 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 SJ: nogle forslag til indhold i de næste Nyhedsbreve? SEH: hvordan bliver man 
delegeret set i forhold til førnævnte omkring ”repræsentanter i fokus” og registrering af 
disse. FLP: Natura 2000. 

 MR: DN’s indspark til Fremtidens Jagt og Vildtforvaltning ligger klart og Naturstyrelsen 
har det. Skal læses. JHP: har skabt stor intern strid i DN. 

 NBL: Det er et problem, at proceduren vedr. ansøgning til nyjægerpuljen ikke giver 

mulighed for at ansøge og afholde arrangementer med tilskud i november og december 
måned. SJ: har tidligere lavet forhåndsansøgning og principiel godkendelse. SEH 
undersøger det nærmere og vender tilbage på næste kredsmøde. 

 JS: Dygtig Naturformidler, men der er ikke mulighed for at melde sig ind i DJ via 
formidleren, selvom det er DJ der betaler løn og omkostninger. 

 
6. Kredsmøde 15-03-2014 

 Tilmeldinger: 79 / ikke alle betalt endnu. Følges op. 

 Indkomne forslag 
o JKF ændres til DJ kommunenavn. Dagsorden med forslag sendt ud til alle JKF 

formænd samt jagtforeningsformænd til viderefordeling blandt de deltagende. 
o Kredsformand: SJ 
o HB Suppleant: SJ 

 Afvikling af mødet 
o SJ: medbringer bærbar samt projektor. 
o SJ bestiller stemmesedler mm hos DJ. 
o KC og JH sidder ved registreringen og uddeler stemmesedler til alle samt 1 stk. 

øl/vand seddel til gæster, koo samt bestyrelsesmedlemmer. 
o MR sørger for blæsere 
o SJ byder velkommen inkl. præsentation af gæsterne. 
o Valg af dirigent: Susan Jørgensen har sagt ja. 
o Naturprisen – informeres om på mødet og tildeles til maj på DN arrangement. 
o Årets jagtforening – tildeles på kredsmødet. 
o SJ udarbejder notat til dirigent med praktiske oplysninger om dagens program. 

Kredsbestyrelsen kopieres ind. 
 

7. Koordinatormøde 6. maj 2014 kl. 18.00 

 Afholdes hos FLP, der også sørger for at bestille mad. 

 Indlæg evt. fra 
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o skydekoo om den nye haglprøve 
o buekoo inkl. prøveskydning  

 Den nye markvildtrådgiver inviteres til præsentation 

 Bestyrelsen mødes 17.30 
 

8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 26. august 2014 kl. 18.30 hos FLP. 
 

9. Evt. 

 Intet. 


