
Referat af møde i Kredsbestyrelsen den 24. marts kl. 19.00 
Nibe Jagtforenings flugtskydningsbane, Ålborgvej 47, 9240 Nibe. 

 
 
Deltagere: 
Formand Per Henriksen 
Næstformand Kim Fredholm 
Kasserer Henrik Juhl Jensen 
Tage Espersen 
Ole Thomsen 
Lars Guldhammer 
Regnar Bæk 
Christian Nørregaard 
Per Seedorff 
Grethe Jakobsen 
HB medlem Leif Bach 
 
Gæst Per Lindegård, flugtskydningskoordinator.(deltog kun i pkt. 2.) 
 
 
Per Henriksen bød velkommen. 
Der er sendt indbydelse til Jammerbugt, men der er ingen tilmeldinger derfra.  
 
1. Godkendelse og underskrift af referat. 
Godkendt.  
 
 
2. Skydebaner til de kommende haglskydeprøver v/Per Lindegård 
Per Lindegård orienterede om udgangspunktet for haglskydeprøverne i Kreds 1, hvor der har 
været beregnet ud fra jagttegnskursister og ældre som mulige deltagere.  
Der var 13 baner der bød ind på prøverne og de dækker kredsen geografisk godt. Dog kunne der 
godt være en prøve i Hadsund, men der ikke var mulighed for at få en aftale i stand i år. 
 
Der afholdes 11 haglprøver fordelt over hele kredsen. 2014 skal således benyttes som prøve år. 
 
Som udgangspunkt afholdes skydningerne på jægerforbundets baner. Prøven i Ålborg er lagt i 
foreningsregi (Aalborg Jægerklub) som har lejet banen i Ålborg og med foreningen som ansvarlig 
for prøven. 
 
Det opfordres til at reklamere lidt mere for jagttegnsaspiranternes træning på de baner som de skal 
gå til prøve på. Pt. er det kun Hjørring Jagtforening som reklamerer for dette. 
Her kunne man med fordel opliste de baner der i øvrigt er klar til træning.  
 
Der arbejdes sideløbende med at få lavet en liste over nuværende instruktører, så der kan skabes 
kontakt til den gruppe. 
 
Kredsbestyrelsen lagde vægt på at de jagtforeninger som afholder prøven også stiller sig til 
rådighed for træning for aspiranterne. 
 
Per Henriksen og Per Lindegård samler op på annonceringen af træning.  
 
Der bakkes op om nuværende placeringer af haglskydeprøver, men det aftaltes at se 2014 som et 
prøve år og evaluere efterfølgende med henblik på at træffe en principiel beslutning om, hvor 



prøverne kan afholdes. 
 
3. Dyrskuer og udstillinger Thisted, Vedhæftet bilag. 
Godkendt. 
 
 
4. Revision af Kredsmødet 
 
Ros til ordstyreren fra Kredsens årsmøde. 
Ros til sted og forplejning. 
 
I forbindelse med det indkomne forslag omkring vedtægtsændring (valg af JKF formand), samt 
indlæg fra salen omkring utilfredshed med fjernelsen af foreningsmeddelelserne, burde en 
tilkendegivelse fra kredsbestyrelsen via kredsformanden ha styrket indstillingen yderligere.  
 
Det blev besluttet at Kredsformanden tager kontakt til de øvrige kredsformænd for at høre deres 
holdning i forhold til fjernelsen af foreningsmeddelelserne. Kredsformanden giver efterfølgende en 
tilbagemelding til Kredsbestyrelsen  
 
Det aftaltes, at Kredsformanden fremover motiverer de forslag, der er opbakning til i 
Kredsbestyrelsen. 
Såfremt der til kredsmøderne er indkomne forslag, bør der i forbindelse med udsendelsen af 
dagsordenen, være en tilkendegivelse fra kredsbestyrelsen om hvorvidt de støtter forslaget eller ej. 
Dette for at sikre at kredsmødet/de delegerede er bekendt med kredsbestyrelsens holdning. 
 
Omkring opfordring til at finde kandidater til riffelkoordinatorposten, blev det påpeget at de der ikke 
kom i betragtning til koordinatorposten fik direkte besked, og ikke som det var tilfældet via 
kredsmødet. Dette blev taget til efterretning.  
 
Der er et generelt behov for en opstramning i forhold til udsendelse af dagsordner og referater. 
Dette pkt. drøftes på næste kredsbestyrelsesmøde d. 12 maj, sammen med implementering af 
årshjul/kalender.  
 
 
Evaluering af JKF-status indsamlet på kredsmødet. KB vurderede skemaet som for simplificeret i 
forhold til de opgaver der ligger i JKF. Der arbejdes videre med dette lokalt.  
 
 
5. Markvildt, Trækvildt og Hjortevildt - HBs ønsker til Kredsen i den forbindelse. 
Der var ønske om at få lavet en plan for hjortevildtgruppe i Himmerland. Det blev foreslået at 
foreningerne samles og der indkaldes til møde og Ivar Høst eller Robert Vestergård eller Mads 
Flinterup inviteres til at deltage. 
 
9. og 10. maj afholdes der møde på Kalø hvor linjerne lægges for Hjortevildt, markvildt og 
trækvildt. Herefter kommer der mere ud til JKF´erne angående handleplaner i det regi. 
  
 
6. Fremtidige planer og mødedatoer i KB 
 
Følgende møder aftaltes: 
 
12. maj i Jægerhuset i Ålborg. 



3. juni deleger møde forud for Repræsentantskabsmødet d 21 juni – afholdes på Lundbæk 
Landbrugsskole såfremt der er plads. 
 
Derudover aftaltes det, at der den 12. maj skal planlægges årskalender med indhold. I den 
forbindelse laver Grethe oplæg til forberedelse hjemmefra. 
Dette punkt bliver hovedpunkt for dagsordenen. 
 
 
7. Nyt fra Kredsen 
Vildtplejerådgiverordningen er blevet evalueret og der var stor opbakning til at ordningen 
fortsætter. 
 
8. Nyt fra HB 
Udsendelsen af Jæger diskuteres på ny. 
Orientering fra Kredsen til HB er et punkt som kredsen har mulighed for at fylde noget i. 
Der arbejdes med en ny form for afvikling af kredsmøder fra 2015.  
Bestyrelsen drøftede ønsker til afvikling og var enige om at fastholde dagsmødeformen. Forslag til 
dato 28. februar alternativt den 21. marts. 
 
9. Delegeretmøde - tid og sted. 
3. juni 19.00 Lundbæk Landbrugsskole Nibe. 
 
10. Eventuelt. 
 
 
Referent Grethe Jakobsen 
Mødet slut 22.54 
 


