
	  
Referat	  af	  Kredsbestyrelses	  og	  koordinatormøde	  

afholdt	  den	  17.	  september	  kl.	  17.00.	  
Hanstholmreservatet,	  Hanstholmvej	  53,	  7700	  Thy.	  

	  
	  
Mødet	  indledtes	  ved	  at	  Tommy	  Hansen	  NS	  Thy	  orienterede	  om	  planer	  for	  afvikling	  af	  gamefair	  
som	  er	  drøftet	  med	  jægerforum	  Thy.	  
Kredsbestyrelsens	  medlemmer	  opfordredes	  til	  at	  byde	  ind	  med	  forskellige	  aktiviteter	  i	  den	  
forbindelse.	  
	  
	  
Herefter	  gik	  man	  over	  til	  mødet	  som	  afvikledes	  i	  henhold	  til	  fremsendte	  dagsorden.	  
	  
	  
1.	  Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  referat.	  
Rundsendt	  og	  underskrevet.	  
	  
	  
2.	  Nyt	  fra	  Kredsen	  
Peter	  Holm	  fra	  JKF-‐Jammerbugt	  blev	  budt	  velkommen	  i	  kredsbestyrelsen.	  Han	  afløser	  Lars	  
Uthsen	  som	  har	  valgt	  at	  træde	  tilbage.	  	  
Der	  blev	  ligeledes	  budt	  velkommen	  til	  Morten	  Kærsgård	  som	  er	  ny	  Buekoordinator	  i	  kredsen.	  
	  
Yderligere	  deltog:	  Ole	  Thomsen,	  Erik	  Bak,	  Kristian	  Slyk,	  Peter	  Holm	  Pedersen,	  Henrik	  Jensen,	  Per	  
Lindegård,	  Michal	  K.	  Samsø,	  Hans	  K.	  Mikkelsen.	  Preben	  Egebo,	  Lars	  Guldhammer,	  Christian	  
Nørgård,	  Morten	  Kærsgård,	  Kim	  Fredholm,	  Regnar	  Bæk,	  Grethe	  Jakobsen,	  Per	  Seedorf,	  Niels	  
Quist,	  Ulrik	  Holm,	  Bjarne	  Rasmussen,	  Tage	  Espersen,	  Leif	  Bach,	  Per	  Henriksen.	  	  	  
	  
Afbud:	  Henrik	  Jensen,	  Andreas	  Bruhn,	  Poul	  Beith	  
	  
Haretællingen	  har	  været	  fin	  og	  senest	  i	  september	  fuldføres	  tællingerne.	  Der	  har	  været	  vigende	  
interesse	  i	  at	  tælle	  harer	  her	  til	  den	  sidste	  tælling,	  men	  alle	  der	  har	  ønsket	  at	  stoppe	  har	  Per	  fået	  
overtalt	  til	  at	  gøre	  den	  sidste	  tælling	  færdig,	  da	  det	  jo	  er	  svært	  at	  starte	  en	  ny	  tæller	  op	  for	  en	  
enkelt	  tælling.	  
	  
Kredsformænd	  og	  udvalgsformand	  er	  kaldt	  til	  møde	  med	  HB,	  så	  her	  eftersøges	  emner	  fra	  
Kredsen	  til	  debat.	  	  
	  
	  
3.	  Nyt	  fra	  HB	  
Domicilprojektet	  er	  i	  fokus	  lige	  nu.	  
Mårhunde	  en	  udfordring	  og	  her	  i	  kredsen	  skal	  bruges	  2	  reguleringsjægere	  mere	  i	  Jammerbugt	  og	  
man	  opfordredes	  til	  at	  sende	  emner	  ind	  til	  Peter	  Smærup.	  	  
	  
Markvildtsudvalget	  kører	  fuld	  kraft	  lige	  nu.	  Sabina	  Rohde	  er	  kontakten	  til	  Kalø.	  Der	  opfordredes	  
til	  at	  kontakte	  Sabine,	  såfremt	  der	  er	  problemer	  i	  forhold	  til	  dette.	  
	  
Bueudvalget	  skal	  samles	  30.	  oktober	  på	  Kalø.	  	  
Ny	  Lokalforening	  i	  kredsen	  er	  Vester	  Hanherred	  jagt	  og	  skytteforening	  som	  ligger	  i	  Jammerbugt-‐
JKF	  som	  forventes	  at	  invitere	  dem	  ind	  i	  JKF’et.	  
	  
Nyjægerpuljen:	  En	  kraftig	  opfordring	  til	  at	  sende	  ansøgninger	  ind.	  
	  
For	  tiden	  er	  der	  i	  Kreds	  1	  ingen	  ansøgninger	  inde	  til	  lokalforeningspuljen,	  deadline	  er	  1.	  oktober,	  
så	  her	  opfordredes	  også	  til	  at	  indsende	  ansøgninger.	  Der	  gives	  midler	  til	  et	  utal	  af	  forskelligheder	  
som	  -‐	  kurser	  -‐	  bygninger	  -‐	  borde	  -‐	  stole	  –	  jagthorn.	  Se	  vejledning	  hertil	  på	  DJ’s	  hjemmeside.	  
	  
	  



	  
4.	  Evaluering	  af	  nyjægerdagen	  i	  Hvorup.	  Nyjægerdag	  2014	  
	  
Fin	  dag	  med	  200	  besøgende.	  Økonomien	  dækkes	  af	  nyjægerpuljen.	  Der	  var	  mange	  hjælpere	  som	  
også	  var	  tilfredse	  med	  dagen.	  
Preben	  Egebo	  efterspurgte	  om	  der	  var	  stemning	  for	  at	  gentage	  arrangementet	  og	  i	  givet	  fald,	  
hvor	  det	  så	  skal	  afholdes.	  
Central	  placering	  drøftedes,	  samt	  om	  der	  kunne	  være	  idé	  i	  at	  placere	  det	  i	  yderområderne.	  Dette	  
tages	  stilling	  til	  på	  næste	  KB	  møde.	  
	  
	  
5.	  Kredsens	  økonomi	  -‐	  Ønsker	  og	  budget	  for	  kredse	  2014	  
Fint	  budget,	  men	  underforbrug	  på	  25.000,	  så	  her	  holder	  vi	  os	  fint	  på	  den	  rigtige	  side	  af	  budgettet.	  	  
Det	  blev	  bemærket,	  at	  man	  ønsker	  en	  hurtigere	  sagbehandling	  i	  forhold	  til	  udbetaling	  af	  
godkendte	  midler	  fra	  Kredsen.	  
	  
	  
6.	  JKF	  Årsmøder	  -‐	  forberedelse	  og	  dagsorden	  
	  
Jammerbugt	  -‐	  6.	  januar	  OK	  
Brønderslev	  15.	  januar	  OK	  
Morsø	  melder	  tilbage	  senere	  
Hjørring	  melder	  tilbage	  senere	  
Frederikshavn	  27.	  januar	  OK	  
Mariagerfjord	  28.	  januar	  OK	  
	  
De	  resterende	  datoer	  meldes	  ind	  til	  Per	  og	  Leif.	  	  
Per	  mailer	  dato	  om	  hvornår	  han	  ønsker	  data	  for	  fælles	  annoncering,	  alle	  møder	  starter	  kl.	  19.00	  
Husk	  at	  indsende	  JKF-‐årsmøderne	  med	  detaljeret	  info	  til	  jeres	  JKF	  rubrik,	  rettidigt	  til	  Jæger.	  
Senest	  d.	  første	  november	  for	  at	  få	  det	  med	  i	  december	  og	  januar	  nummeret.	  
	  
Indstilling	  til	  HB	  og	  suppleant	  som	  skal	  vælges	  på	  Kredsmødet	  den	  1.	  marts	  på	  Lundbæk	  
Landbrugsskole	  i	  Nibe:	  
	  
Leif	  Bak	  opstiller	  som	  HB	  medlem	  og	  Tage	  Espersen	  blev	  spurgt	  om	  han	  ville	  acceptere	  at	  opstille	  
som	  suppleant,	  hvilket	  han	  accepterede.	  
	  
Repræsentantskabsmødet	  afholdes	  d.	  24.	  maj	  
	  
Bjarne	  Rasmussen	  som	  er	  Jagthornskoordinator	  gjorde	  opmærksom	  på	  at,	  
jagthornsmesterskabet	  ligger	  samme	  dato	  som	  repræsentantskabet,	  hvilket	  er	  uheldigt	  da	  dette	  
har	  været	  planlagt	  i	  2	  år.	  Desuden	  mangler	  resultater	  fra	  seneste	  jagthornsmesterskaber	  på	  DJs	  
hjemmeside	  og	  Leif	  Bak,	  HB-‐medlem	  blev	  bedt	  om	  at	  tage	  dette	  med	  videre.	  
	  
	  
7.	  Status	  hjortevildtgrupperne	  og	  kommende	  møder	  
	  
Tage	  Espersen	  gjorde	  status.	  Der	  bliver	  sandsynligvis	  møde	  sidst	  i	  oktober	  i	  Tranum	  Strand	  eller	  
Åbybro,	  men	  der	  går	  mail	  rundt	  til	  netværket.	  Der	  afholdes	  kun	  det	  ene	  møde,	  da	  kræfterne	  
samles	  bedre	  ét	  sted.	  Programmet	  bliver	  sandsynligvis	  med.	  Robert	  Vestergård,	  Lars	  Jensen	  og	  
en	  fra	  Naturfredningsforeningen.	  Men	  mere	  om	  det	  senere.	  	  
	  
Niels	  Quist	  orienterede	  dernæst.	  Der	  var	  afholdt	  hjortemøde	  i	  Ålestrup	  -‐	  Jagtbiologi	  m.v.	  med	  
Mads	  Flinterup.	  Næste	  møde	  bliver	  i	  Østhimmerland	  og	  nærmere	  program	  går	  ud	  til	  netværket.	  
Der	  vurderes	  at	  være	  60-‐70	  dyr	  i	  Himmerland	  og	  det	  ser	  flot	  ud.	  Det	  er	  glædeligt	  at	  indstillingen	  
til	  Vildtforvaltningsrådet	  giver	  mulighed	  for	  brede	  rammer	  for	  jagttiden	  og	  at	  
hjortevildsgrupperne	  tillægges	  stor	  betydning.	  Fokus	  har	  været	  rettet	  på	  jagtformer,	  men	  det	  
viser	  at	  høj	  etisk	  forvaltning	  giver	  bred	  rammelovgivning.	  
Der	  var	  stor	  tilfredshed	  med	  valget	  af	  hjortevildtformanden	  på	  landsplan	  som	  er	  Lars	  Jensen.	  



	  
	  
8.	  Næste	  møde	  
	  
Nærmere	  sendes	  ud	  senere.	  23.	  oktober	  19.00,	  Aalborg Flugtskydningsforening, Gammel 
Hvorupvej 141, 9400 Nørresundby –	  dagsorden	  meldes	  senere	  
	  
	  
9.	  Eventuelt	  
	  
Koordinatorerne	  orienterede	  under	  eventuelt.	  
	  
Per	  Lindegård,	  Flugtskydning:	  Kvalifikationsskydningerne	  bliver	  flyttet	  til	  sidst	  i	  maj	  først	  Juni.	  
Sporting	  afholdt	  for	  første	  gang	  og	  alt	  gik	  rigtig	  godt.	  	  
Vedr.	  skydeprøver	  så	  bliver	  retningslinjerne	  sendt	  ud,	  der	  eftersøges	  et	  antal	  
haglprøvesagkyndige	  og	  haglprøvehjælpere.	  Krav	  til	  banerne	  sendes	  ud	  senere.	  	  
Oplægget	  var	  fra	  starten	  at	  man	  afholder	  skydeprøverne	  centralt	  men	  nu	  lægges	  det	  ud	  til	  
Kredsene	  at	  vælge	  banerne	  ud,	  men	  ud	  fra	  kravene	  opstillet	  af	  Naturstyrelsen.	  
Der	  blev	  stillet	  spørgsmål	  til	  om	  censorerne	  må	  være	  jagttegnsundervisere:	  Man	  må	  ikke	  være	  
inhabil	  og	  må	  ikke	  have	  instrueret	  de	  aspiranter,	  som	  man	  skal	  være	  censor	  for.	  
	  
Hjælpere	  og	  sagkyndige	  får	  2	  forskellige	  uddannelser	  og	  honorar	  efter	  statens	  takst.	  	  
	  
Nyjægerkoordinator	  Preben	  Egebo:	  Nyjægerdagen	  er	  evalueret	  alt	  gik	  fint.	  Tak	  til	  Per	  for	  hjælp	  til	  
FB-‐side	  for	  nyjægere.	  
	  
Ulrik	  Holm,	  Jagtstikoordinator:	  Jagtsti	  –	  Ikke	  planlagt	  dato	  for	  forbundsmesterskab.	  
	  
Henrik	  Styrbæk,	  Riffelkoordinator:	  Forbundsmesterskabet	  afholdt	  i	  weekenden.	  3	  medaljer	  til	  
Nordjylland.	  Alt	  gik	  fint.	  
	  
Bjarne	  Rasmussen,	  Jagthornskoordinator:	  Duelighedsprøve	  sted	  søges	  -‐	  lille	  gymnastiksal	  sidst	  i	  
marts	  først	  i	  april.	  Gerne	  til	  Mors.	  Meld	  tilbage	  til	  Bjarne.	  
	  
Leif	  Bak,	  Hundekoordinator:	  Instruktøruddannelsen	  er	  på	  pause.	  Der	  er	  nyt	  setup	  klar	  i	  februar	  
2014.	  
Hubertusprøve	  kommer	  som	  pilot	  med	  spaniels,	  retrivere	  og	  stående	  hunde	  ultimo	  oktober.	  
	  
Riffelinstruktøruddannelse	  i	  luften	  i	  14.	  Fuld	  uddannelse	  varer	  4	  dage.	  
	  
	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  19.00	  
Ref.	  Grethe	  Jakobsen	  
	  
Underskrifter	  Kredsbestyrelsen.	  
	  


