
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2014-11-25 kl. 18.30 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 

  Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Tommy Hemmingsen (TH) – JKF Faxe 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 

 
Afbud  Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 

Jens Hovmand, Kasserer (JH) 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

 
Fraværende   
 
Referent  Sven-Erik Johannesen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. JKF Årsmøder 2015 
7. Kredsmøde 07-03-2015 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
9. Evt. 
10. Claus Lind og Elsebeth Bräuner informerer om og processen i RASK natur. Tages som 

første punkt. 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referater fra sidste møder 

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 DJ har endnu ikke meldt ud vedrørende kursusstart for nye vildtplejerådgivere. Jeg 
håber det sker i den allernærmeste fremtid. 

 Følgegruppen for Jagtens Hus mødes næste gang 15-12-2014. Forventer en 
gennemgang af en opdateret tidsplan. 

 Miniformandsmødet i november: der ændres lidt på fordelingen af midlerne således at 
de kredse, med mange JKF’ere, får en større portion penge end de, med få. I praksis 
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tages 1 krone fra hvert medlem og puttes i en pulje, og fordeles til kredsene efter antal 
JKF’er. I Kreds 6 ændrer det ikke noget mærkbart på vort budget. 

 Fra og med 1. januar 2015 ændrer JKF navn til Danmarks Jægerforbund 
”kommunenavn”. I daglig tale forventes det besluttet, at JKF’erne fremover kaldes 
”Jægerrådene”. 

 Der har været færre tilmeldinger til reguleringskurset end forventet. Bemærkningerne til 
det er, at det ligger på hverdage og folk bliver nødt til at tage fri. Såfremt det ligger i en 
weekend ville flere deltage. Det er givet videre til kursuskoo, der formidler det videre. 
Kurset afholdes som planlagt, dog med 11 deltagere. 

 Naturprisen: Vildtplejerådgiver i Kreds 7 Michael Appelgren har indvilget i, at være 
tovholder for Naturprisen i Kreds 6 og sidde i bedømmelsesudvalget. De 2 øvrige i 
bedømmelsesudvalget vedtages at være TH og KJ. 

 Bedømmelsesudvalget for Årets Jagtforening er Kredsformanden, et 
kredsbestyrelsesmedlem samt en udeforstående. Carsten Kümler samt FLP besætter 
disse poster. 

 Der skal uddannes ca. 70 elite- eller kredsskydeinstruktører. Udvalget lægger op til, at 
disse 70 selv skal betale for kørselspenge til uddannelse samt de ca. 15 kursusdage til 
undervisning af de øvrige skydeinstruktører. Vi er nogle kredsformænd, der har gjort 
indsigelser mod dette. Det er vort håb, at DJ finder pengene til at give disse 70 
personer kørepenge. Ellers må vi nok forvente, at det vil være svært at få uddannet det 
nødvendige antal. 

 Formandsmøde 11-12-2014 kl. 17 – 22, på Dalum Landbrugsskole. Der tales sammen 
om samkørsel. 

 
B. Næstformand 

 Der kommer opfølgning på haglprøvningen af haglprøvesagkyndige og –aspiranter 3. 
december. 

  
C. Kasserer 

 Har oplyst, at alt regnskab bedes sendt til kassereren hurtigst muligt, så det kan komme 
med i 2014 regnskabet. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 BNL: Tvivl om afholdelse af reguleringskurset. Reguleringskursets afholdelse bliver 
kommunikeret alt for sent. 4 dage er ikke nok. Det er lykkedes at komme ind i det 
Grønne Råd i Ringsted. Har fået en af Fritidsrådets to pladser. 

 KJ: Har møde i JKF i morgen. Overvejer at lave en speciel JKF hjemmeside for 
Slagelse. Vil gerne have flere jagttegnskurser i Slagelse. Sørby-markedet skal 
arrangeres. 

 TH: Har været til Grønt Råd arrangement i Faxe. Elektrofiskeri i Viveåen – spændende. 
Har bistået med ordlyden i vedtægterne i Haslev og Faxe jagtforening. Skal vedtages 
på næste Generalforsamling. Har ikke uddannede reguleringsjægere i Faxe. Tybjerglille 
Jagtforening har aftale om regulering i Haslev Kommune. 

 FLP: der deltager 4 reguleringsjægere fra Næstved i reguleringskurset. Grønt Råd har 
bedt om jægernes holdning til massivt fodring. Har talt med SEH om emnet. JKF holder 
møde i starten af december, hvor det også skal diskuteres. 

 CC: Har et reguleringskorps. Har ikke behov for uddannelse af disse. Har kørt i årevis 
upåklageligt. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 



KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
 SEH oplyser, at det er tid for evt. emner til hædersbevisning. Input til HB om kredsenes 

og udvalgenes virke, skal nytænkes, evt. kvartalsinput. 1. januar 2015 samles hele 
adm. i DJ under samme tag. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Kredsen er på FB. Fungerer fint og der informeres om arrangementer og nyheder. Flere 
arrangementer fra koo er ønskeligt. 

 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 FLP: Bondens Marked var vi ikke repræsenteret på grundet mandefald. TH: Faxe er 
tovholder fra 2015 og frem. 

 TH: Hvad gør vi for at få større interesse omkring JKF? Viste PowerPoint præsentation 
til brug for næste JKF møde. 

o SJ: Organisations- og vedtægtsudvalget arbejder bl.a. på, at få de gode idéer til 
JKF arbejdet frem. Spørgeskema fra DJ sendes i nærmeste fremtid til alle JKF 
Formænd, der skal rundsende til de øvrige bestyrelsesmedlemmer inkl. Grønt 
Råd rep. Kan bidrage med viden til hvor vi skal sætte ind og med hvilke 
værktøjer. 

 KJ: Formidling kan evt. ske via jagttegnsunderviserne. 
 

6. JKF Årsmøder 

 De delegerede inkl. suppleanter til Repræsentantskabsmødet skal indstilles til 
Kredsmødet på det enkelte Årsmøde. 

 Vi har 32 delegerede i Kreds 6 til Rep-mødet. Som i 2014, foreslås følgende fordeling: 
o HB, Kredsformand samt 4 delegerede fra hver JKF, på nær Sorø og Faxe, der 

stiller med 3. Fordelingen er besluttet af Kredsbestyrelsen. 

 Lav en liste over de indstillede delegerede og suppleanter i prioriteret rækkefølge og få 
Årsmødets godkendelse. Navn, medlemsnummer og e-mailadresse sendes til 
Kredsformanden, der medtager dem til Kredsmødet, hvor endeligt valg sker. 

 Såfremt Årsmødet har forslag til vedtægtsændringer, skal de sendes til 
Kredsformanden umiddelbart efter Årsmødet. 

 SEH: tidsfrister skal kommunikeres til JKF formændene. 
 

7. Kredsmødet 2015-03-07 

 Sidste gang på første lørdag i marts. Fra og med 2016 bliver det 2. lørdag i marts. 

 Afholdes på Damme Kro 

 Invitationer sendes til Hans Henrik Erhardi, Lars Richter, Kristian Stenkjær, Ole Eriksen, 
DJ’s Formand, DJ’s direktør, DJ’s medlemsservicemedarbejder (DJ melder ud hvem 
der kommer), hornblæsere. 

 Hornblæsere: SJ spørger Arne. 

 Dirigentforslag: Susan Jørgensen. SJ spørger Susan. 

 Indskrivning: kasserer og sekretær 

 Øl / vand sedler udleveres til gæsterne, koo og kredsbestyrelsen. 

 SJ sørger for stemmesedler fra DJ, projektor samt bærbar. 

 Tekst til Jæger: 
Dato: 7. marts 2015 kl. 10.00 
Sted: Damme Kro, Fanefjordgade 162, 4792 Askeby 
Tilmelding: Indtjekning fra kl. 09.00 – 09.50, hvor Kredsen er vært ved en kop kaffe og 
morgenbrød. Hver Jagtforening kan deltage med 1 person for hver påbegyndt 50 
medlemmer. Den enkelte jagtforening bedes oplyse foreningsnummer, 
medlemsnummer samt navn på de deltagende senest 16. februar 2015 til 
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Kredssekretærens e-mail kim@christoffersen.mail.dk. Hver jagtforening bedes ligeledes 
indbetale 160,- per deltager for frokost til reg.nr.: 7854 kontonummer: 0001295172 med 
angivelse af foreningsnummer og antal deltagende. (eks.: 6103 - 3 personer) senest 21. 
februar 2015. Såfremt der ikke er betalt rettidigt, kan man ikke påregne deltagelse i 
frokosten. Drikkelse betales særskilt på Damme Kro. Vel mødt. 
Dagsordenen: 
Velkomst ved Formanden 
1. Valg af dirigent  
2. Beretning om kredsens virksomhed 
3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug, ved kassereren 
4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 
5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (udgår – næste gang 2016) 
5.A Valg af suppleant for HB-medlem (udgår – næste gang 2016) 
6. Valg af Kredsformand (udgår – næste gang 2018) 
7. Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmøde 2015 
8. Indkomne forslag iht. vedtægterne. 
9. Eventuelt 

 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Tirsdag 24. februar 2015 kl. 18.30 
 

9. Evt. 

 FLP: Årsmødedatoerne bedes sendt til FLP; så de kan komme på hjemmesiden. 
 
10. DJ informerer om og processen i RASK natur. 

 Taget som første punkt 

mailto:kim@christoffersen.mail.dk

