
KREDS 6 
KOORDINATORMØDE 

 
Dato  2013-11-05 kl. 18.30 
 
Sted  Karetmagerens Hus, Gavnøvej 157, 4700 Næstved 
 
Mødedeltagere Sven-Erik Johannesen (SJ), Kredsformand 

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 (NB) – Ringsted 

  Mogens Raae (MR) – Guldborgsund  
Henrik Bech (HB) – Lolland 

                                               Carsten Kümler (CK) – Medlems- og nyjægerkoo 
  Henrik Buch Larsen (HBL) – Riffelkoo 
  John Ho Petersen (JHP) – Vildtplejerådgiver 
  John Vinsbøl (JV) – Kursuskoo 
  Susan Jørgensen (SUJ) – Friluftskoo 
  Finn Hansen (FH) – Flugtskydningskoo 
                                               Tom Buxbom (TB) – Buekoo 

Pia Grønning (PG) – Friluftskoo 
  Lene Jensen (LJ) – Jagtstikoo 
  Torben Fredsgaard Nielsen (TFN) – Frivillig jagtprøvekoo 
 
 
Afbud:  Stig Egede Hansen, HB medlem 
                                               Arne Nilsen – Hundekoo 
                                               Leif Stonor Nielsen, Sweizhundekoo 
                                               Henrik Kjærside,  Jagthornkoo 
  Morten Bohne Hansen (MBH) – Skydevognskommandør 
 
Referent:  Kim Christoffersen 
 
Dagsorden: 

1. Middag 
2. Formanden orienterer 
3. Kassereren orienterer  
4. Koordinatoraktiviteter 2014 – input fra koordinatorerne 

o Liste over egne forventede arrangementer 
o Indtægter og udgifter i runde tal til hvert arrangement 

5. Hvilke markeder / arrangementer bør vi også deltag på / med? 
6. Eventmagere 
7. JKF Kommunenavn / DJ Kommunenavn 
8. Evt. 

  
1. Middag 

 Wienerschnitzel  
 
2. Formanden orienterer 

 Byder velkommen til de nye medlemmer – den nye kasserer Jens Hovmand og nye koo Tom 
Buxbom – Buekoo, Carsten Kümler – Medlems- og Nyjægerkoo og Arne Nielsen – Hundekoo 
(fraværende) 

 Gennemgang af ny koo mappe 

 Koo-mappen for skydekoo har noget af materialet på engelske - det er ikke godt. Bør være på 
dansk. 
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 Domicil information. På delegeretmøde 27.11-13 er der mulighed for at spørge Claus L. C. 

(formanden) og Stig E. H (HB-medlem). Møde afholdes i Vordingborg DA klubhus kl. 19.00. 
Materiale udsendes i midten af november. 

 Ny Jagtprøve - der bliver spurgt om man skal bruge Hornsleth eller DJ’s materiale – Kredsen lægger 
op til at vi skal bruge DJs materiale i undervisningen – der er mulighed for at gå ind og se nærmere 
på www.jagtproeven.dk 

 Grundbogen + lovsamlingen kommer til at koste 399,- ultimo 2013. I 2014 stiger den til 499,-. 

 Markvildtprojekt 
o Dårlig logistik omkring ministerens besøg. Ikke alle relevante personer inviteret. 
o Kreds 6 ønsker markvildtprojektet lokalt funderet med en person på Sjælland.  
o Med stor sandsynlighed fortsætter markvildtprojektet, men det afhænger af 

finanslovsforhandlingerne. Forventes afgjort indenfor den næste måneds tid. 

 Haglprøve 2014 
o Det forventes at følgende skydebaner godkendes til haglprøve: Kirke Stillinge, Nilløse, Sorø, 

Ringsted, Sandved, Vordingborg DA og Idalund. 
o Der er stadig penge i skydebanepuljen, som kan søges året ud. 
o Haglprøvesagkyndige og assistenter er fundet, men med mulighed for, at der stadig kan 

uddannes flere i årene der kommer. 

 Kredsmøde afholdes lørdag d. 15. Marts. 2014 på Damme Kro. 
o Koo-beretninger skal sendes på mail i wordformat til formanden senest 14 dage før 

kredsmødet. 
o Der er enighed om at prøve en ny form på beretningen: der skal være en samlet beretning 

fra formanden inkl. for koo, og der kan så efterfølgende stilles spørgsmål til de enkelte koo. 

 Beklædning – man skal bruge skemaerne som ligger på DJs hjemmeside  
o Kvinder har stadig problemer med at få rigtige tilpassede størrelser i jagttøj 
o SJ har flere point at uddele til dem der bruger tøjet mest. 

 
3. Kassereren orienterer 

 JH giver et referat omkring budget 

 Vil gerne har nogle tal omkring hvad vi skal bruge i det kommende år til koo-aktiviteter  

 Opfordring om at udfylde kørselssedler rigtig 

 HUSK AT SKRIVE LØN NR PÅ!  

 JH skal indsende senest d. 6. i hver måned til DJ, så der kan går op til to måneder før udbetaling 

 Man skal sende bilag til JH – OG DET SKAL VÆRE ORIGINALE BILAG 

 Udlægsbilag skal også udfyldes korrekt – der skal være deltager liste med og HUSK at bruge de 
bilag som er på portalen.    

 
4. Koordinatoraktiviteter 2014 

 De fleste gav budgettal og arrangementer til SJ / JH. De, der mangler sender til SJ i nærmeste 
fremtid. 

 
5. Forslag til andre udstillinger/arrangementer 2014 

- Sørbymarked (Pinse 2014) 
- Bondens Marked – Gisselfeldt (oktober 2014) 
- Døllefjelde Marked (Bededagene) 
- Høstmarked Krænkerup (august 2014) 
- Nyjægerarrangementer 
- Hvervearrangementer/haglprøve? 

 Der bliver talt om hvordan man skal lave det i praksis – det skal planlægges i god tid  
 
6. Eventmagere 

 ”Tal jagtens sag” kursus for eventmagere (8 – 10 personer) – man vil gerne have det kursus, men 
det skal min. meldes ud et halvt år før fra DJs side og man skal vælge de rigtige jægere til dette 
kursus. 

 Vip-eventmagere 
o Der skal findes 2 – 3  personer i Kreds 6. 

http://www.jagtproeven.dk/
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o Det er en lidt forhastet handling fra DJ – sådan noget skal have tid. 
o Man mener, det er en udefinerbar størrelse – ikke klart hvad VIP-kurset omhandler. 
o Man føler, at det er topstyring fra DJ administration 
o Vigtigt at DJ informerer mere omkring de forskellige projekter / tiltag. 
o Vigtigt at allerede påbegyndte aktiviteter følges til ende 

 HL: Riffelinstruksen ikke færdig endnu – ingen info fra DJ  
 JHP: alle ved vi mangler en vildtplejerådgiver i den sydlige del af Kreds 6 og 

opfordrer DJ til at starte kursus for nye vildtplejerådgivere snarest. 
 
7. JKF Kommunenavn / DJ Kommunenavn 

 Da meget få ikke-jægere ved hvad JKF er, vil det være bedre hvis der ændres navn til DJ 
Kommunenavn. 

 JKF- Lolland stiller forslaget på deres Årsmøde og fremsender forslaget i rette tid til 
Kredsbestyrelsen. Kredsen bakker op. 

 
8. Eventuelt 

 TB vil forsøge at være med på en del arrangementer i 2014 for at udbrede kendskabet til buejagten. 

 LJ stopper efter 20 år som jagtstikoo. SJ takkede for den store indsats. Kredsen finder hurtigst muligt 
en ny koo, så der kan ske en glidende overgang. 

 JH: Der mangler e-mail adresser på nogle koo på hjemmesiden. FLP kigger på det. 

 TN: mener det er meget tidsrøvende og besværligt, at DJ ønsker forudbetaling for frivillig jagtprøve. 


