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Kære DJ-medlem i Kreds 6 og Godt Nytår. 

 

Jagtens Hus 

4. januar 2014 blev der afholdt ekstraordinært 

repræsentantskabsmøde i Fredericia. På 

mødet var 356 delegerede mødt op for at få en 

gennemgang af tankerne bag Jagtens Hus, det 

udsendte prospekt og de økonomiske forhold 

omkring det foreslåede Jagtens Hus på Kalø. 

Da de skriftlige stemmer var talt op kunne 

dirigenten konstatere, at et stort flertal (261) 

af de delegerede havde stemt ja til HB’s 

indstilling og 90 havde stemt nej. 

På trods af meningsforskellene omkring 

Jagtens Hus, tror jeg alle var positive over 

afstemningen ikke efterlod nogen tvivl 

omkring resultatet af den demokratiske 

afstemning. Det skal vi glæde os over og så se 

frem til, at vort nye Jagtens Hus forventeligt 

kan tages i brug ultimo 2015. Jeg er sikker på, 

at det vil danne ramme omkring et endnu 

stærkere Danmarks Jægerforbund fremover. 

Jeg er blevet oplyst, at der løbende vil være 

omtale af projektet og hvor langt det er 

kommet i både Jæger samt på DJ’s 

hjemmeside, så følg gerne med der. 

For Kreds 6’s del har vi den glæde, at vor HB 

Stig Egede Hansen vil være bisidder ved de 

kommende kontraktforhandlinger. Endvidere 

er det glædeligt, at mit forslag til Claus Lind 

Christensen på delegeretmødet i november 

2013, om at nedsætte en følgegruppe til 

projektet, også vil blive realiseret i den 

nærmeste fremtid. Disse to tiltag tilsammen 

vil alt andet lige sikre, at medlemmernes 

interesser varetages af tillidsfolk, der ikke er 

direkte involveret i projektet. 

 

Kredsmøde 2014 

15. marts 2014 kl. 10.00 vil der blive afholdt 

Kredsmøde på Damme Kro, Fanefjordgade 

162, 4792 Askeby. 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 25. februar 2014 

til Kredssekretærens e-mail 

kim@christoffersen.mail.dk. Hver forening  

 

 

 

bedes ligeledes indbetale 160,- per deltager 

for frokost til reg.nr.: 7854 kontonummer: 

0001295172 med angivelse af forenings-

nummer og antal deltagende (eks.: 6103 - 3 

personer) senest 1. marts 2014. Såfremt der 

ikke er betalt, kan man ikke påregne 

deltagelse i frokosten. Drikkelse betales 

særskilt på Damme Kro. Vel mødt. 

 

Dagsordenen jf. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om kredsens virksomhed. 

3. Orientering om kredsens økonomiske 

forbrug 

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (ikke på 

valg i 2014) 

5.A Valg af suppleant for HB-medlem 

6. Valg af Kredsformand 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem 

8. Valg af fagkoordinatorer 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

10. Indkomne forslag 

11. Eventuelt 

 

Vedr. 7: Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets 

accept af, at hver JKF selv vælger sit 

kredsbestyrelsesmedlem 

Vedr. 8: • Kredsbestyrelsen søger 

Kredsmødets accept af, at koordinatorer 

vælges af Kredsbestyrelsen efter behov. 

Vedr. 9: Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets 

accept af, at JKF selv udpeger 

repræsentantskabsmedlemmerne iht. 

Kredsbestyrelsens fordeling. 

 

Til orientering kan oplyses, at jeg gerne 

modtager genvalg til både suppleant for HB-

medlem (næste 2 år) samt som Kredsformand 

de næste fire år. 

 

Knæk & Bræk. 

 

P.b.v. 

 

 

Sven-Erik Johannesen 

Kredsformand 
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