
Koordinatormøde	  tirsdag	  den	  19.	  februar	  2013	  kl.	  19.00	  i	  Jægerhuset,	  
Willy	  Brandts	  Vej	  24,	  9220	  Ålborg.	  
	  
1.	  Opfølgning	  af	  referat	  fra	  sidste	  koordinatormøde.	  
Intet.	  
	  
2.	  Nyt	  fra	  Kredsen	  
11.	  marts	  kl.	  19.00	  markvildtmøde	  LandboNord.	  Opstart	  på	  Markvildtprojektet	  som	  DJ	  står	  
som	  projektleder	  på.	  
Der	  arbejdes	  pt.	  med	  at	  styrke	  uddannelserne	  for	  såvel	  riffel	  som	  flugtskydning.	  
Tøjordning	  er	  nu	  startet	  på	  ny	  periode	  ligesom	  der	  er	  reguleret	  på	  de	  økonomiske	  
retningslinjer.	  
Orientering	  om	  status	  på	  haretællinger.	  
	  
3.	  Nyt	  fra	  HB	  
Orientering	  ved	  Tage	  Espersen	  og	  Leif	  Bach.	  	  
Folkemøde	  på	  Bornholm	  den	  15.	  juni,	  hvor	  DJ	  deltager	  med	  3	  temaer.	  
Kursus	  for	  JKF	  og	  Grønt	  Råd,	  samt	  Friluftskoordinatorer,	  samt	  afholdelse	  af	  
koordineringsmøde	  i	  JKF	  hvert	  eller	  hvert	  andet	  år.	  
Forrentning	  af	  DJs	  midler	  forhandles	  pt.	  
Ændring	  af	  udvalgsstrukturen	  i	  3	  forgreninger	  -‐	  markvildt,	  trækvildt,	  hjortevildtudvalg.	  
Workshop	  om	  strategi,	  som	  præsenteres	  på	  Kredsmødet.	  
Naturens	  dag	  afholdes	  af	  Friluftsrådet	  -‐	  her	  kan	  søges	  midler	  via	  Fr.l.	  råd.	  
Organisationsændring	  -‐	  Samkøring	  Kalø/Rødovre,	  kommer	  mere	  om	  på	  DJs	  hjemmeside.	  	  
Henriette	  Vestergård	  -‐	  Økonomi,	  IT,	  ejendom,	  medlemsservice,	  kantine	  m.v.	  
Rune	  Sørensen	  -‐	  Sekretariatschef	  og	  HR	  samt	  Politik	  og	  aktiviteter	  
Niels	  Søndergård	  -‐	  Jagtchef,	  drift	  med	  vildtforvaltingsskolen	  m.v.	  
Stig	  Møller	  -‐	  Blad	  kommunikation	  mv.	  
Der	  har	  nyligt	  været	  afholdt	  møde	  vedrørende	  medlemsdelen	  som	  mundede	  ud	  i	  
arbejdsfordeling	  af	  delopgaverne.	  
Medlemsudvalget	  orienterer	  på	  de	  kommende	  HB-‐møder	  for	  at	  følge	  processen.	  
Der	  er	  nu	  20	  indstillinger	  på	  landsplan	  til	  Naturprisen.	  
	  
4.	  Nyjægerdag	  Hvorup	  og	  Jagtsti	  2013	  
Koordinatorerne	  opfordres	  til	  at	  deltage	  som	  i	  2012	  for	  at	  repræsenterer	  vores	  tilbud.	  
Pjecen	  lægges	  ind	  under	  Kredsens	  nyjægeraktiviteter	  og	  der	  opfordres	  til	  at	  reklamere	  for	  
dagen	  i	  baglandet.	  
Jagtsti	  2013.	  
Efter	  en	  grundig	  gennemgang	  af	  det	  fremsendte	  budget	  ved	  Jagtstikoordinatoren	  aftaltes	  
det	  at	  udgifterne	  minimeres	  ved	  at	  indsamle	  sponsorpræmier	  via	  andre	  tillidsvalgte,	  
ligeledes	  minimeres	  præmierne	  i	  forhold	  til	  de	  to	  rækker.	  
Det	  tilrettede	  budget,	  som	  ikke	  må	  overstige	  -‐	  5000	  kr.	  blev	  herefter	  godkendt,	  og	  Jagtsti	  
2013	  kører	  som	  aftalt.	  
	  
5.	  Evaluering	  af	  Outdoor	  2013	  
Forløbet	  var	  en	  fornøjelse	  at	  være	  med	  til.	  Stor	  ros	  til	  alle	  hjælpere	  for	  den	  indsats	  der	  blev	  
ydet.	  Efterfølgende	  er	  der	  kommet	  mange	  tilkendegivelser	  på	  at	  vores	  stand	  var	  meget	  
besøgt.	  	  
Der	  blev	  indskrevet	  74	  nye	  medlemmer	  og	  netbutikken	  fungerede	  fint.	  
Det	  blev	  drøftet	  om	  der	  næste	  gang	  skal	  være	  opmåling,	  da	  der	  denne	  gang	  alene	  var	  15	  
opmålinger	  på	  2	  dage.	  



Der	  var	  over	  500	  skydninger	  på	  elgbanen.	  	  
Tilbagemelding	  fra	  DJ-‐deltagerne	  var	  positiv.	  
Hornblæsere	  må	  gerne	  cirkulere.	  
Husk	  regnskab	  senest	  ind	  den	  28.	  februar.	  
	  
6.	  Nyt	  fra	  Vildtplejerådgiver	  herunder	  naturprisen.	  (Mikel	  K.	  Samsø)	  
Der	  er	  indkommet	  3	  indstillinger,	  alle	  på	  skovrejsning.	  	  
Arrangementsmæssigt	  er	  det	  mest	  i	  foråret	  der	  er	  rift	  om	  vildtplejerådgiverne,	  hvor	  såvel	  
rådgivning	  og	  markvandringer	  er	  i	  fokus.	  
	  
7.	  Status	  Hjortevildtsgrupperne	  og	  kommende	  møder.	  
Niels	  Quist	  Jensen	  orienterede	  om	  møde	  i	  Ålestrup	  den	  28.	  februar,	  hjortevildtsmøde.	  Der	  
arbejdes	  med	  at	  udbrede	  et	  større	  kendskab	  til	  det	  biologiske	  grundlag.	  Ellers	  er	  der	  
deadline	  for	  indberetning	  af	  afskydning	  m.v.	  ultimo	  februar.	  
Det	  blev	  nævnt	  at	  det	  var	  med	  det	  nye	  HB	  medlem	  Lars	  Jensen	  som	  ny	  formand	  for	  den	  
Nationale	  Hjortevildtgruppe.	  
Tage	  Espersen	  -‐	  	  
Orientering	  om	  afskydning	  af	  flade	  skud	  i	  terræn.	  Farlige	  episoder	  som	  der	  bør	  tages	  fat	  i	  og	  
som	  Statsskovvæsenet	  allerede	  er	  involveret	  i.	  Vildtforvaltningsrådet	  er	  endvidere	  
opmærksomme	  på	  dette.	  
Niels	  Quist	  tilføjer	  at	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  gruppe	  der	  er	  sammensat.	  	  
	  
8.	  Kredsmødet	  
Orientering	  fra	  formanden	  om	  afvikling	  af	  Kredsmødet,	  hvor	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  
koordinatorerne	  kommer	  med	  et	  kort	  indlæg.	  Besked	  til	  formanden	  om	  dette	  forinden.	  
Leif	  Bach	  efterlyser	  bemærkninger	  i	  forhold	  til	  medlemskategorier.	  
Indkomne	  forslag	  er	  rundsendt.	  Der	  orienteredes	  om	  KBs	  ændringsforslag,	  hvor	  valg	  til	  
såvel	  HB	  som	  KB	  ikke	  alderssættes	  med	  loft.	  	  
	  
9.	  Næste	  møde	  
17.	  september	  kl.	  17.00	  (Tage	  Espersen	  undersøger	  de	  praktiske	  ting	  og	  melder	  tilbage.)	  	  
	  
10.	  Eventuelt.	  
Vildttællingsystem	  -‐	  husk	  mødet	  den	  26.	  februar	  i	  Nibe.	  
Frivillige	  jagtprøver	  -‐	  4	  datoer	  i	  Kreds	  1.	  
Juniorjægerne	  Preben	  Egebo	  vil	  arbejde	  på	  at	  lave	  et	  arr.	  for	  juniorjægerne	  i	  kredsen.	  
I	  forbindelse	  med	  arbejdet	  omkring	  juniorjægerne	  blev	  det	  oplyst	  at	  det	  er	  vigtigt	  der	  
indhentes	  børneattester	  på	  de	  personer	  der	  er	  tilknyttet	  arrangementerne,	  og	  ude	  lokalt	  
når	  den	  tid	  kommer.	  
Spændende	  arbejde	  med	  den	  nye	  jagtprøve,	  men	  intet	  kan	  meldes	  ud	  før	  ministeren	  har	  
skrevet	  under.	  	  
Orientering	  om	  kurser	  i	  Kreds	  1,	  hvor	  ønsker	  til	  kurser	  i	  2013	  snart	  skal	  indgives	  til	  
Kursusadministrationen.	  JKF-‐organisationskurser	  skal	  koordineres	  i	  2013.	  	  
Orientering	  fra	  Erik	  Bak	  om	  kursus	  i	  Hjallerup	  for	  flugtskydningsinstruktører.	  	  
	  
	  
Mødet	  slut	  21.16	  
Ref	  Grethe	  Larsen	  Strauss	  


