
Jan B. Rasmussen Side 1 18-10-2010 

Beslutningsreferat for kredsbestyrelsesmøde Kreds 2, den: 06. maj 2010, På Vilhlemsborg Kro, Lemvig. 
Samt Beslutningsreferat for mødet med kredskoordinatorerne samme sted. 

 
Dagsorden: Underpunkter: Beslutninger: 
Deltagere i mødet 
 
 

 
Deltager i mødet: 
 

Knud Pedersen, Kredsformand. Jan B. Rasmussen, Skive. Lars Pultz Knudsen, Struer. Jørgen Klaris, Viborg. 
Harry Jensen, Ringkøbing-Skjern. Johnny Faurskov, Lemvig. Kirstein Henriksen, Ikast-Brande. Norbert 
Ravnsbæk, HB- medlem. 
Deltager uden for bestyrelsen (kredskoordinatorer): Jacob Overgård, Kim Toft Hansen, Michael V. Hansen, Eigil 
West, John Pedersen, Bent Frostholm, Kenn Gaardsvig 

1. 
Godkendelse af 
dagsorden. 

Mødeleder, 
Knud Pedersen. 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
 

2. 
Godkendelse af referat. 

 
09. marts 2010. 

Referatet blev endeligt godkendt uden bemærkninger. 

3. 
Kredsmødet 2010. 
 

Evaluering 
 

Indstilling til koordinatorerne om at de på Kredsmødet, giver en kort tilbagemelding omkring ny tiltag og 
aktiviteter, ikke en opgørelse over resultater, men mere information ændringer og nye tiltag ønskes. 
Der bør være en strammere styring mødet, således at det planlagte program prioriteres, samt at det indstilles til 
deltagerne om at være forstående for længden af mødet. 
  

4. 
Gennemgang af 
dagsorden til 
koordinatormødet 

Knud Petersen 
gennemgik forslag til 
dagsorden  

Kredsbestyrelsen gennemgik oplæget og godkendte dette. 
Indstilling om flugtskydningskoordinator til den ubesatte pos. Der var en indstilling fra Holstebro, som blev 
vedtaget, med baggrund i at interessen for området prioriteres frem for at de nu begge er bosat i Holstebro. 
Den manglende besættelse af Jagtstikoordinator vil blive taget op på mødet med koordinatorerne. 
Der var modtaget ansøgning om midler til gennemførelse af en uddannelsesskydning fra Riffelkoordinatorerne. 
Bestyrelsen kunne ikke tiltræde denne da den ligger uden for regelsættet, men besluttede at der kunne gives et 
tilskud på 2.500,- 3.000,- til en trængningsskydning/gennem gang af procedure for instruktørerne i forbindelse 
med landsskydningen. 
 

 5. 
Landsskuet, Herning 

Drøftelse af Budget Kredsens budgetforslag for landskuet 2010, havde været forelagt for HB som havde givet en ramme som lå 
10,000 – 15.000 under det ønskede. Bestyrelsen gennemgik budgettet for at finde mulige besparelser, men 
kom til den konklusion at dette ikke var muligt, da det i budgettet ikke var muligt for besparelser uden at det ville 
fjerne de aktiviteter der tiltrækker opmærksomhed. Norbert ville lavet et budgetforslag som rundsendes til KB. 
Knud og Lars gennemgår tallene og derefter besluttes, hvad der skal gøres. 

6. 
Eventuelt 

Jørgen Klaris, Viborg 
 
Jan B. Rasmussen, 
Skive 

Efterlyste gode ideer til et nyjæger arrangement, samt oversigt over jagttegnslærer.  
Emnet vil blive taget op på det efterfølgende koordinator møde. 
Orienterede om at JKF Skive havde fået en henvendelse i forbindelse med KFUM spejdernes verdenslejer som 
skal afholdes i Skive i juli 2010. De ønskede at invitere jægere til at komme og deltage med emnet Natur og 
Jagt i forbindelse med et åbent hus (forventet 20.000 besøgende) arrangement den 30. juli 2010. Skive vil 
gerne, såfremt der var koordinatorer eller andre der vil byde ind på denne, da det med baggrund i ferieperiode 
har været svært at stille et team. 
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Beslutningsreferat for mødet med kredskoordinatorerne samme sted. 
 

Dagsorden: Underpunkter: Beslutninger: 
7. 
Økonomi 

Økonomiske 
retningslinjer for 
koordinatorer 

Knud Petersen gennemgik de af DJ og kredskassererne udstukne regler for afregning samt de til emnet 
tilknyttede blanketter. 
Knud indskærpede at afregningen skal som minimum være afsluttet kvartalsvis og ikke mindst rettidigt ved 
afslutningen af regnskabsåret. 

8. 
Tilbagemeldinger til 
kredsmødet 

Koordinator 
beretning 

De retningslinjer som kredsbestyrelse drøftede under pkt. 3 blev drøftet med følgende konklusion fremadrettet: 
14 dage før kredsmødet lægges koordinator beretning ud på kredsens hjemmeside. Således at den enkelte 
koordinator på mødet kan besvare/uddybe evt. spørgsmål. 
 

9. 
Udpegning af 
koordinatorer 

Jagtsti 
 
Flugtskydning 

Johnny Kristensen, blev udpeget 
 
????? V. Hansen, blev udpeget 

10. 
Beklædning 

Koordinatorer og 
hjælpekoordinatorer 

Norbert Ravnsbæk orienterede om de forventede nye retningslinjer for beklædning. 
Dette emne blev drøftet og følgende synspunkter blev fremsat: 
- Ønske om minimum Jakke, buks og vest for at kunne optræde respektabelt 
- Mødeskjorte og trøje/pullover som tidligere udleveret 
- En mindre grundpakke, men med mulighed for at tilkøbe supplement efter eget valg, til en fornuftig pris. 
Generelt var der undren over, at den nuværende ordning ikke længere var mulig. 

11. 
Kursus afvikling 

Ny kursus struktur 
 
 
 
 
Tilskud til 
videreuddannelse 

Der var forlydende om at der var en ny struktur under udarbejdelse fra uddannelsesafdelingen på Kalø. 
Dette kunne bekræftes af hunde- og riffelkoordinatorerne som også havde den opfattelse at der var tiltag til 
omstrukturering fra Kalø til Kredsene.  
Støtten og serviceniveauet fra Kalø blev debatteret og nogle frustrationer kom til kende. 
 
Folkeoplysningsloven giver mulighed for at kunne hente op 75 % af kursusudgifter til ledere og instruktører. Der 
opfordres til at den lokale JKF lægger de kommunale retningslinjer ud på kredsens hjemmeside for at få denne 
ordning tydeliggjort.  

10. 
Inforunde 

Riffelkoordinator 
 
 
Schweisshund 
 
 
 
Nyjægere 
 
 
Presse 
 

Kim Toft Hansen: Tilmelding på nettet til lands- og kredsskydninger. Kommende feltskydning i koordineret med 
kreds 4 og 5 herunder planlægges nye tiltag. 
 
John Pedersen: Ved iværksættelse af den nye struktur var ansvarsområdet blevet forøget. Har en meget høj og 
meget tilfredsstillende eftersøgningsprocent. Gjorde opmærksom på at gennemsnit alderen for hundefører var 
noget høj og orienterede om betydningen for at arbejde for at få yngre hundefører gjort interesseret. 
 
Andreas Nørskov: Orienterede om at der arbejdes på at skabe kontakt til jagttegnslærer for iværksættelse af 
arrangement for nyjægere lignende det i Sønderjylland. 
 
Eigil West: Tilkendegav at de var indstillet på og ønskede støtte hvor det var muligt. 
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Friluftsrådet 
 
 
Skydevogn 
 
 
Flugtskydning 

Kenn Gårdsvig: Orienterede om status om nationalpark Skjern å, hvor der var kræfter der modarbejde projektet. 
Ligeledes blev den politiske beslutning omkring vindemølle parken debatteret. 
 
Bent Frostholm: Efterlyste de lovede retningslinjer for leje og forvaltning af vognen. HB arbejder på sagen og de 
er stadigt lige på trapperne. 
 
Michal V. Hansen: Orienterede om de ændrede regler for afvikling af Skydningerne, herunder at der ved DJ 
skydninger er påbud om anvendelse af beskyttelsesbriller og høreværn. 
 

11. 
Landsskuet Herning 

Budgettet for 2010 Knud Petersen orienterede om dette års budget, og efterlyste gode forslag til hvorledes at der kunne fratages 
aktiviteter for derved at kunne gennemfører med et reduceret program. Denne længerevarende debat med 
utallige forslag endte op med at der ikke kunne reduceres betydeligt og at det så ikke var noget formål med 
gennemførelse. Forsamlingen anbefalede at man bad HB om at revurdere og komme med et budget som 
kunne gennemføres under de bemeldte rammer. Norbert tager tilbagemeldingen med til HB. 
 

10. 
 Næste møde 

JKF Ikast Brande, 
Sted tilgår 
 

Onsdag den 02. juni 2010. 

 
Underskrift af referatet. 
 

 

Norbert Ravnsbæk 
 
Knud Pedersen 

 
Jørgen Klaris 

 
Lars Jensen 
 
 
Kirstein Henriksen 

 
Jan B. Rasmussen  
 
 
Johnny Faurskov  

 
Harry Jensen 
 
 
Lars Pultz Knudsen  

Vagn Olsen  

 
 
 
 
 

 

 


