
DJ	  
kreds	  1.	  

	  

Møde	  med	  Kredsbestyrelsen	  og	  koordinatorerne	  den	  30/10-‐12	  	  
På	  Lundbæk	  landbrugsskole	  

	  

1.	  Dagsorden	  godkendt.	  

2.	  Nyt	  fra	  kredsen.	  
Haretællingen	  er	  status	  qua	  i	  forhold	  til	  sidste	  år.	  
Der	  er	  afholdt	  reguleringskursus	  i	  Tranum	  og	  samtidig	  blev	  der	  udleveret	  veste	  til	  reuleringsjægerne.	  
Ny	  vildtforvaltningskonsulent	  i	  Thy	  er	  Tommy	  Hansen.	  

Der	  er	  stadig	  ubrugte	  point	  i	  tøjordningen.	  

Lars	  Uthsen	  stopper	  som	  webkoordinator.	  Ole	  Thomsen	  overtager	  denne	  post.	  Grethe	  Strauss	  bliver	  ny	  
kursuskoordinator,	  men	  fortsætter	  også	  som	  sekretær.	  

3.	  Nyt	  fra	  HB	  
Leif	  sender	  jævnligt	  et	  lille	  skriv	  ud	  efter	  HB	  møderne	  for	  bl.a.	  at	  kunne	  uddybe	  referatet.	  Det	  ønsker	  
koordinatorerne	  og	  KB	  fortsætter	  

Økonomien	  ser	  lidt	  skidt	  ud	  i	  2012,	  primært	  pga.	  fratrædelse	  af	  3	  medarbejdere.	  Det	  giver	  en	  ekstra	  
lønudgifter	  på	  1.9	  mio.	  Derudover	  mangler	  der	  kontingentindtægter	  på	  800.000	  kr.	  Med	  lidt	  held	  ender	  vi	  
på	  et	  rundt	  0.	  

Der	  er	  modtaget	  13	  ansøgninger	  om	  tilskudsmidler	  i	  år.	  

Dansk	  Jagtforsikring.	  Der	  er	  kun	  1	  sag	  der	  ikke	  er	  afgjort.	  
Der	  er	  her	  sat	  større	  fokus	  på	  hundesiden,	  bl.a.	  med	  orange	  dækkener.	  Brug	  dem….	  De	  bestilles	  ved	  dansk	  
Jagtforsikring,	  der	  sker	  dog	  noget	  på	  bestillingsområdet	  inden	  for	  overskuelig	  fremtid.	  

Claus	  Lind	  Christensen	  er	  meget	  ude	  for	  at	  repræsentere	  DJ.	  Han	  sender	  løbende	  orientering	  om	  dette	  til	  
HB,	  så	  de	  altid	  er	  opdateret.	  Der	  er	  åbnet	  mange	  døre	  til	  organisationer	  m.v.	  efter	  formandsskiftet	  og	  det	  
går	  bl.a.	  rigtig	  godt	  i	  vildtforvaltningsrådet.	  	  

Naturprisen.	  Der	  sker	  nyt	  på	  dette	  område.	  

Årets	  jagtforening	  pauses	  i	  2013	  og	  der	  kommer	  nyt	  oplæg	  i	  2014.	  

Medlemsudvalget	  i	  samarbejde	  med	  HB.	  Har	  bestilt	  en	  undersøgelse	  af	  medlemsafgang/omplacering.	  
Det	  skulle	  gerne	  kunne	  vendes	  og	  der	  kom	  forskellige	  input	  til	  Leif,	  fra	  KB	  og	  koordinatorerne.	  

Omkring	  fælles	  domicil	  kommer	  der	  en	  udmelding	  på	  formandsmødet	  den	  6.	  dec.	  



Leif	  opfordrer	  til	  at	  vi	  bruger	  hjemmesiden	  meget	  aktiv	  til	  at	  få	  orientering	  fra	  DJ.	  

4.	  Evaluering	  af	  nyjægerdagen	  i	  Hvorup.	  Nyjægerdag	  2013?	  

Det	  var	  en	  god	  dag	  med	  ca.	  200	  deltagere.	  Der	  var	  en	  dygtig	  stab	  af	  hjælpere	  og	  vi	  har	  modtaget	  mange	  
positive	  tilbagemeldinger.	  Vi	  fortsætter	  i	  2013	  og	  det	  bliver	  den	  25.	  august.	  

Hvis	  der	  lokalt	  laves	  arrangementer	  for	  nyjægere,	  så	  sørg	  for	  at	  få	  det	  på	  hjemmesiden.	  	  	  

Frivillige	  jagtprøver.	  Datoer	  mv.	  Se	  på	  hjemmesiden.	  

5.	  AKKC.	  Outdoor	  d.	  8-‐9-‐10	  februar	  2013	  	  

Per	  H.	  orienterede	  om	  hvad	  der	  vides	  p.t.	  
Der	  afholdes	  opstartsmøde	  den	  19.	  nov.	  I	  jægerhuset.	  

6.	  Evaluering	  af	  Jagtsti	  2012.	  Jagtsti	  2013?	  

Der	  har	  i	  år	  været	  et	  underskud	  på	  12.500	  kr.	  
Ulrik	  sender	  et	  budget	  til	  Per	  for	  næste	  års	  jagtsti	  med	  et	  max	  underskud	  på	  5.000	  kr.	  alt	  inkl.	  også	  kørsel.	  
Budgettet	  SKAL	  overholdes.	  
Ulrik	  arbejder	  med	  flere	  tiltag	  omkring	  jagtstien	  i	  2013.	  

7.	  Aktiviteter/budgetter	  2013,	  herunder	  messer,	  dyrskuer,	  skovens	  dag,	  udstillinger	  og	  
koordinatoraktiviteter.	  

Sæby	  22.000	  kr.	  Hjørring,	  Hobro	  og	  Thisted	  meddeles	  Per	  H.	  snarest	  muligt.	  Er	  der	  andre	  arrangementer	  
lokalt	  vi	  skal	  støtte	  så	  sørg	  for	  at	  få	  det	  meldt	  ind	  til	  Per	  H.	  

Riffelområdet	  i	  2013	  fortsætter	  efter	  samme	  koncept.	  Se	  datoerne	  på	  hjemmesiden.	  

Jagthorn	  budget	  2013	  ca.	  3100	  kr.	  

8.	  Orientering	  fra	  Hjortevildtformænd	  og	  Vildtplejerådgiver.	  

Tage:	  	  Der	  er	  afholdt	  2	  offentlige	  møder,	  de	  har	  været	  meget	  positive.	  I	  sidste	  uge	  var	  der	  møde	  med	  
backinggruppen.	  
Der	  er	  nye	  tal	  for	  kronvildtet,	  det	  stiger	  med	  ca.	  10	  %	  hver	  år.	  Men	  dåvildtet	  eksploderer.	  
Der	  afholdes	  møde	  ang.	  Hjemmeside	  mandag	  den	  5.	  nov.	  

Niels	  Qvist:	  Det	  er	  rart	  at	  hjortevildtstatistikken	  har	  fået	  ny	  ankermand.	  
Niels	  har	  en	  god	  og	  positiv	  dialog	  med	  Ivar	  Høst	  og	  Elisabeth	  Svendsen	  som	  jo	  er	  en	  af	  de	  store	  lodsejere.	  
Niels	  har	  haft	  indlæg	  i	  dagspressen	  om	  Særfredningen	  i	  Himmerland.	  
Planlægger	  at	  afholde	  et	  orienteringsmøde	  på	  Aalestrup	  Naturefterskole.	  
Har	  møder	  ang.	  Opstart	  af	  et	  par	  hjortelav	  i	  foråret.	  

Michael,	  Vildtplejerådgiver:	  Der	  er	  gang	  i	  den.	  Jeg	  har	  deltaget	  i	  op	  imod	  20	  arrangementer	  i	  år.	  



Poul	  Beith:	  Det	  er	  tiden	  at	  i	  finder	  en	  ny	  mand	  til	  at	  varetage	  posten	  i	  brugergruppen	  for	  naturstyrelsen	  
Vendsyssel.	  Der	  er	  skiftedag	  den	  1.	  april.	  

9.	  Næste	  møde	  

Afholdes	  den	  19.februar	  2013.	  Sted	  tilgår	  senere.	  
Der	  er	  på	  forhånd	  afbud	  fra	  kasseren.	  

10.	  Eventuelt.	  

Erik	  Bak	  fortalte	  om	  den	  kedelige	  sag	  vedr.	  etableringen	  af	  en	  riffelbane	  ved	  Brønderslev.	  Der	  er	  gået	  politik	  
i	  sagen	  og	  den	  mødes	  med	  massiv	  lokal	  modstand.	  

	  

Henrik	  Juul	  Jensen	  
Ref.	  

	  


