
Referat	  fra	  møde	  for	  Kredsbestyrelsen/koordinatorerne,	  
hjortevildtgruppeformændene	  og	  vildtplejerådgivere	  i	  Kreds	  1	  
25.	  september	  2014,	  Nordjysk	  jagtcenter,	  Skydebanevej	  1,	  9560	  Hadsund.	  
	  
Deltagere:	  
Formand	  Per	  Henriksen,	  Nst.fm.	  Kim	  Fredholm,	  HB	  medlem	  Leif	  Bach,	  suppleant	  til	  HB	  medlem	  Tage	  
Espersen,	  JKF	  Mariagerfjord	  Per	  Seedorf,	  JKF	  Brønderslev	  Christian	  Nørgård,	  JKF	  Vesthimmerland	  Henrik	  
Juhl	  Jensen,	  JKF	  Ålborg	  og	  Webkoordinator	  Ole	  Thomsen,	  JKF	  Rebild	  Lars	  Guldhammer,	  JKF	  Jammerbugt	  
Søren	  Drustrup,	  JKF	  Frederikshavn	  og	  Kursuskoordinator	  Grethe	  Jakobsen.	  
	  
Preben	  Egebo	  medlems	  og	  nyjægerkoordinator,	  samt	  koordinator	  for	  den	  frivillige	  jagtprøve,	  Erik	  Bak	  
Skydevogn,	  Niels	  Quist	  Kronvildtgruppen	  Himmerland,	  Kristian	  Slyk	  Friluftskoordinator,	  Poul	  Beith	  Jensen	  
læplantningskoordinator,	  Lars	  Stokkelund	  Pedersen	  Jagthornskoordinator,	  Niels	  Korsbæk	  Nielsen	  
Hundekoordinator,	  Dennis	  Christensen	  Riffelkoordinator,	  Ulrik	  Holm	  Jagtstikoordinator.	  
	  
Afbud:	  	  
Erik	  Sørensen	  friluftsrådskoordinator,	  Regnar	  Bæk	  JKF	  Hjørring,	  Per	  Lindegård	  flugtskydningskoordinator,	  
Michael	  Samsøe	  vildplejerådgiver,	  Morten	  Kærsgård	  buekoordinator.	  

Referat	  
	  
1.	  Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  referat.	  
Der	  var	  ingen	  bemærkninger	  til	  referatet.	  
	  
2.	  Evaluering	  af	  nyjægerdagen	  i	  Hvorup,	  herunder	  Nyjægerdag	  2015.	  
Her	  deltog	  ca.	  100	  deltagere,	  som	  alle	  fik	  noget	  med	  hjem	  fra	  dagen.	  	  
Vejret	  var	  ikke	  det	  bedste,	  men	  alle	  ydede	  deres	  bedste	  så	  stor	  tak	  til	  alle	  hjælpere,	  i	  alt	  ca.	  60	  hjælpere.	  
Der	  var	  god	  pressedækning	  fra	  TV	  Nord	  og	  i	  Nordjyske.	  	  
Hadsund	  nyjægerdag	  havde	  også	  100	  deltagere.	  Her	  er	  man	  ved	  at	  drage	  andre	  emner	  ind	  herunder	  før	  
jægere	  og	  lystfiskerne.	  De	  mennesker	  som	  kom,	  havde	  en	  fin	  dag.	  	  
Tidspunktet	  på	  året	  for	  afviklingen	  kunne	  være	  medio	  juni	  for	  at	  trække	  flere	  med.	  
Man	  var	  enige	  om	  også	  at	  afholde	  nyjægerdag	  2015.	  Tidspunkt	  og	  placering	  aftales	  på	  senere	  møde.	  
	  
3.	  Fastsættelse	  af	  JKF	  årsmøder,	  forberedelse	  af	  dagsorden.	  
Hjørring	  -‐	  27.	  januar	  Gl.	  bio	  
Frederikshavn	  26.	  januar	  Strandby	  Skole	  
Rebild	  15.	  januar	  Støvring	  Jagthus	  
Mariager	  19.	  januar	  
Mors/Thy	  20.	  januar	  -‐	  Østvildsund	  færgekro,	  Sundbyvej	  238,	  7950	  Erslev	  
Ålborg	  22.	  januar	  i	  Jægerhuset	  
Brønderslev	  21.	  januar	  
Vesthimmerland	  14.	  januar	  
Jammerbugt	  8.	  januar	  	  



	  
Alle	  årsmøder	  starter	  kl.	  19.00,	  der	  skal	  sendes	  adresse	  til	  Per	  Henriksen	  inden	  1.	  oktober.	  
Annonceringen	  kommer	  i	  decembernummeret	  af	  JÆGER.	  Den	  enkelte	  JKF	  skal	  selv	  annoncere	  under	  
foreningsmeddelelser,	  hvor	  man	  udspecificerer	  eventuelt	  særlige	  emner	  til	  programmet	  og	  tilmelding	  af	  
hensyn	  til	  kaffe	  mm.	  	  
Der	  kommer	  oplæg	  til	  ændringer	  til	  JKFs	  forretningsordning	  til	  godkendelse	  på	  årsmøderne.	  Det	  kommer	  
ud	  senest	  1.	  november	  så	  det	  kan	  nå	  at	  blive	  vedtaget	  til	  dette	  årsmøde.	  Forslaget	  sendes	  den	  vej	  af	  DJ.	  	  
	  
4.	  Orientering	  om	  ny	  proces	  i	  KB	  /Koordinatorerne	  
Orientering	  om	  igangsat	  proces.	  	  

Der	  orienteredes	  om	  den	  proces	  Kredsbestyrelsen	  har	  sat	  i	  gang	  i	  forhold	  til	  forbedringspunkter	  i	  Kredsen.	  
Herunder	  at	  emnet	  kommunikation	  er	  udvalgt	  overordnet,	  hvilket	  konkret	  er	  udmundet	  i	  planlagt	  
formandsmøde.	  Herefter	  tog	  Kredsbestyrelsen	  i	  samarbejde	  med	  koordinatorerne	  de	  første	  skridt	  til	  en	  
proces	  som	  også	  involverer	  koordinatorerne.	  Opsamlingen	  fra	  denne	  benyttes	  i	  den	  videre	  proces,	  hvor	  der	  
indkaldes	  til	  særskilt	  møde.	  Opsamlingen	  sendes	  i	  særskilt	  dokument.	  	  

5.	  Nyt	  og	  ønsker	  fra	  koordinatorerne	  bordet	  rundt.	  
Webkoordinator:	  Der	  er	  udfordringer	  som	  arbejdes	  med	  i	  forhold	  til	  systemet.	  Der	  er	  kursus	  den	  5.	  
november	  i	  Hjallerup	  i	  web	  og	  der	  skal	  tilmeldes	  til	  Ole	  Thomsen.	  
	  
Riffelkoordinator:	  7	  Riffelprøver	  er	  gennemført.	  I	  gennemsnit	  har	  der	  været	  85	  igennem.	  Dumpeprocenten	  
er	  for	  høj.	  Det	  er	  vigtigt	  de	  kommer	  på	  skydebanen	  inden	  de	  går	  til	  prøven.	  
Feltskydning	  i	  Tranum	  med	  250	  deltagere.	  60	  gik	  videre	  til	  Ulfborg,	  hvor	  vi	  fik	  en	  1.	  og	  en	  3.	  plads.	  	  
	  
Jagtstikoordinator:	  26.	  april	  2015	  i	  Hvorup	  bliver	  jagtsti	  næste	  år.	  Ca.	  35	  deltagere	  og	  til	  
forbundsmesterskab	  fik	  vi	  en	  sølvmedalje.	  	  
	  
Skydevognskoordinator:	  Har	  været	  benyttet	  3	  gange	  i	  2014.	  

Frivillig	  jagtprøvekoordinator:	  Frivillig	  jagtprøve	  afholdt	  for	  første	  gang,	  efter	  den	  nye	  reviderede	  jagtprøve.	  
Teoriprøverne	  var	  en	  overraskelse	  (	  stor	  dumpe	  procent).	  Der	  kommer	  ændringer	  til	  disse.	  Opfordrer	  til	  at	  
censorerne	  kaldes	  sammen	  for	  at	  lægge	  en	  ens	  linje	  for	  hvordan	  en	  praktiske	  prøve	  afvikles.	  Gerne	  i	  
samarbejde	  med	  vildtkonsulenterne.	  
Haglskydeprøven,	  her	  afvikles	  de	  sidste	  prøver	  over	  efteråret	  og	  der	  arbejdes	  på	  at	  få	  en	  ekstra.	  	  
Der	  er	  oprettet	  FBgrupper	  for	  nyjægere	  og	  juniorjægere. 
	  
	  
Læplantningskoordinator:	  Tilskudsregler	  er	  strammet	  op,	  så	  hvis	  de	  plantede	  hegn	  ikke	  lever	  op	  til	  det	  
aftalte	  bortfalder	  tilskuddet.	  Opmærksomheden	  rettes	  på	  vildtskader	  og	  det	  anbefales	  visse	  steder	  at	  
hegne	  sine	  læbælter.	  Problemet	  er	  stigende.	  Man	  kan	  også	  plante	  en	  art	  indimellem,	  som	  råvildtet	  ikke	  
bryder	  sig	  om,	  for	  at	  begrænse	  bidskader.	  
	  
Jagthornskoordinator:	  Mesterskab	  i	  foråret	  er	  afviklet.	  Mærkeblæsning	  kommer	  til	  at	  køre	  i	  foråret	  og	  



herefter	  er	  der	  den	  30.	  maj	  på	  Fyn	  DM.	  	  
	  
Hjortevildtsgrupperne	  -‐	  Har	  fået	  en	  større	  forvaltning.	  Der	  er	  en	  enorm	  stigning	  i	  kronvildt	  og	  dåvildt.	  Der	  
skal	  skydes	  flere	  hundyr	  og	  der	  skal	  skånes	  handyr	  for	  vi	  har	  en	  skæv	  afskydning.	  Formidlingen	  bliver	  vigtig	  i	  
den	  forbindelse.	  Vildtskader	  fylder	  meget	  men	  der	  er	  ikke	  så	  tit	  kald	  efter	  os.	  Rold	  skov	  har	  været	  hårdt	  
ramt.	  	  
Der	  har	  ikke	  været	  nogen	  tilbagemeldinger	  om	  ulovlig	  nedlagt	  vildt.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  huske	  -‐	  Der	  er	  mange	  
der	  ikke	  er	  medlem	  af	  DJ	  -‐	  Det	  er	  vigtigt	  at	  få	  jagtudlejere	  til	  at	  stille	  krav	  til	  deres	  jægere.	  
	  
Tage	  E:	  2	  fra	  JKF	  bliver	  indkaldt	  en	  gang	  om	  året	  for	  at	  drøfte	  jagttider	  blandt	  andet.	  Der	  kommer	  over	  
kommende	  år	  til	  at	  blive	  gjort	  noget	  ved	  afskydningen	  som	  pt.	  er	  skæv.	  
	  
Hundekoordinator:	  Skifteprocessen	  har	  været	  fin.	  Prøverne	  er	  gået	  fint.	  Der	  har	  været	  lidt	  færre	  
tilmeldinger	  muligvis	  pga.	  tilmeldingerne	  nu	  foregår	  via	  Hundeweb.	  
Den	  udvidede	  apporteringsprøve	  tages	  til	  drøftelse	  i	  forhold	  til	  tilmeldingsgebyr,	  idet	  det	  er	  en	  omkostnings	  
tung	  prøve.	  
Markprøverne	  kører	  også	  godt	  i	  Hjallerup	  og	  i	  Vrensted.	  	  
Nu	  afstår	  vinderprøven,	  hvor	  Leif	  Bach	  har	  hans	  afskedsdebut.	  Der	  håbes	  på	  at	  man	  kan	  lave	  en	  prøve	  i	  
Overlade	  i	  efteråret.	  Det	  vurderes	  ikke	  at	  der	  er	  yderligere	  behov	  for	  prøver.	  
DJU	  12.	  oktober	  -‐	  DM	  i	  Hjallerup	  jagtcenter	  kontinental	  -‐	  Engelsk	  på	  Toftegård.	  -‐	  Her	  opfordres	  til	  at	  komme	  
og	  se	  godt	  hundearbejde.	  
	  
Kursuskoordinator:	  Webkursus	  i	  5.	  november.	  PowerPoint	  for	  jagttegnslærere	  4.	  november	  -‐	  begge	  i	  
Hjallerup.	  Se	  under	  aktiviteter	  på	  Kreds1s	  hjemmeside.	  
Godt	  gang	  i	  kurserne	  for	  vildthygiejne	  og	  førstehjælp	  samt	  genladning.	  Transportkursus	  i	  våben	  og	  
ammunition.	  	  
	  
Strand	  og	  Havjagtkoordinator:	  Afløser	  til	  Per	  Seedorf	  fundet	  og	  er	  under	  oplæring.	  Gode	  aktiviteter	  i	  gang.	  	  
	  
Meld	  arrangementer	  for	  2015	  ind	  til	  Per	  og	  Ole,	  så	  det	  kan	  komme	  i	  kalenderen.	  	  
	  
6.	  Formandsmødet	  13.	  november	  Lundbæk	  Landbrugsskole	  Nibe	  
Der	  er	  spisning	  fra	  18-‐19	  med	  afslutning	  21.30,	  dagsorden	  ud	  snarest	  og	  der	  kan	  sendes	  debatemner	  ind	  til	  
formanden	  senest	  14	  dage	  før	  mødet.	  Der	  vil	  være	  tilmelding	  af	  hensyn	  til	  spisning.	  Det	  sættes	  på	  både	  
hjemmeside	  og	  i	  Jæger.	  
	  
7.	  Kredsens	  økonomi	  /	  Ønsker	  til	  budget	  kredse	  2015	  
Orientering	  ved	  kasserer	  Henrik	  Juhl	  Jensen.	  	  
Husk	  på	  kørselsbilaget:	  Cpr,	  registreringsnummer,	  på	  bil,	  mobilnr.	  og	  kontonummer.	  
Det	  er	  nu	  muligt	  at	  trække	  regnskabsoversigten	  på	  tillidsmandsnet.	  HUSK	  originale	  bilag	  -‐	  Ikke	  fotokopi	  og	  
ikke	  fra	  en	  blok.	  Det	  anbefales	  at	  udlicitere	  ydelser,	  (som	  der	  ikke	  kan	  dokumenteres	  med	  originale	  moms	  
nr.	  bilag)	  til	  en	  jagtforening,	  da	  det	  letter	  administrationen.	  
Husk	  deltagerlisterne	  med	  navne	  og	  udgifter	  til	  bespisning.	  	  



	  
8.	  Nyt	  fra	  Kredsen	  
12.	  oktober	  -‐	  Jagt	  og	  fiskedag	  i	  Thy,	  Vester	  Vandet,	  Søholtvej	  6,	  7700	  Thisted	  i	  samarbejde	  med	  
naturstyrelsen.	  Til	  dagen	  er	  DJ	  blandt	  andet	  repræsenteret	  ved	  børnejagtsti	  og	  aktiviteter	  for	  juniorjægere,	  
hundearbejde,	  strand	  og	  havjagt,	  fældefangst,	  bueskydning,	  skydevogn,	  jagthorn,	  naturformidling,	  elgbane	  
og	  skydesimulator.	  
Der	  mangler	  en	  til	  smykkefremstilling/medaljer	  -‐	  Spørge	  Erik	  Andersen	  Fr.	  Havn.	  
	  
Kort	  orientering	  om	  Outdoor	  Akkc	  -‐	  6.-‐7.-‐8.	  februar	  -‐	  2015	  -‐	  20.	  oktober	  2014	  indkaldes	  til	  fællesmøde.	  
	  
Tilskud	  til	  jagtforeningerne.	  Her	  er	  nu	  kun	  indkommet	  7	  ansøgninger	  og	  kun	  1	  fra	  Kreds1.	  Her	  skal	  gøres	  et	  
fodarbejde	  for	  at	  få	  flere	  ansøgninger	  ind.	  	  
	  
JægerforumNord	  startes	  op	  d.	  11.11.14.	  
Orientering	  om	  tøjordning.	  

	  
	  
9.	  Nyt	  fra	  HB	  
Første	  møde	  siden	  sommerferien	  er	  afholdt.	  
Nye	  kommissorier	  i	  alle	  udvalg.	  Medlemsudvalg	  og	  nyjægerudvalg	  er	  delt	  nu	  mellem	  Leif	  Bach	  og	  Max	  
Elbæk.	  
Tilskud	  pr.	  2015	  fra	  jagttegnsmidlerne	  ændres,	  men	  der	  kommer	  mere	  om	  det	  senere.	  
	  
Jagtens	  hus.	  Der	  arbejdes	  med	  at	  få	  alt	  papirarbejdet	  på	  plads.	  Der	  er	  indkommet	  3,1	  mio.	  til	  
formidlingshuset	  fra	  RealDania.	  
Der	  er	  kommet	  i	  alt	  kr.	  144.000	  fra	  medlemmer	  og	  lokalforeninger.	  	  
	  
Administrationen	  af	  tillidsmandstøjsordningen	  overgår	  til	  Kredsformændene.	  
	  
Se	  årshjulet	  i	  dagsordenen	  for	  HB.	  	  
	  
10.	  Næste	  møde	  
Der	  meldes	  en	  dato	  ud	  for	  næste	  møde	  som	  vil	  ligge	  i	  slutningen	  af	  marts.	  	  
Mødeindkaldelsen	  kommer	  umiddelbart	  efter	  den	  6.	  januar.	  
	  
6.	  januar	  og	  17.	  februar	  er	  KB	  møder	  hvor	  det	  sidste	  er	  forberedelse	  til	  Kredsårsmødet.	  
	  
11.	  Eventuelt	  
Hornblæserne	  tilbyder	  deres	  assistance	  til	  diverse	  arrangementer.	  
Husk	  at	  indrapportere	  alle	  mårhunde.	  Dead	  or	  alive!	  
Naturpris	  og	  årets	  jagtforening	  2015	  -‐	  der	  kommer	  info	  ud	  snarest.	  Det	  er	  Kim	  Fredholm	  som	  har	  opgaven	  i	  
Kreds1	  fra	  2015.	  



Nye	  kriterier	  i	  år	  for	  indstilling	  til	  årets	  jagtforening.	  Indstillingen	  skal	  nu	  gå	  gennem	  formanden	  i	  
foreningen.	  Der	  bliver	  sendt	  en	  drejebog	  ud	  til	  Kredsformændene,	  som	  skal	  videreformidles.	  
Naturprisen	  -‐	  Den	  brede	  natur.	  Det	  bliver	  først	  i	  august-‐september	  2015	  landsvinderen	  udråbes.	  
	  
Mødet	  slut	  22.10	  
Ref.	  Grethe	  Jakobsen	  

	  

Underskrift	  KB/KOO?	  

	  


