
KREDS 6 
KOORDINATORMØDE 

 
Dato  2015-11-03 kl. 18.00 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Tommy Hemmingsen (TH) – Faxe 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
Mogens Raae (MR) – Strand- og havjagtkoo 
John Vinsbøl (JV) – Kursuskoo 

  Susan Jørgensen (SUJ) – Friluftskoo 
                                           Tom Buxbom (TB) – Buekoo 
                                           Arne Nielsen (AN) – Hundekoo 
  Flemming Prægel (FP) – Riffelkoo 

Finn Hansen (FH) – Flugtskydningskoo 
  Torben Nielsen (TN) – Frivilligjagtprøvekoo 

Morten Bohne Hansen (MBH) – Skydevognskommandør 
Finn Hvid Bertelsen (FB) – Nyjægerkoo 
Mikael Kirkhoff Samsøe (MK)  – Vildtplejerådgiver 
Bo Højlund (BH) – Vildtplejerådgiverkursist 
Jesper Schytte (JSC) – Vildtplejerådgiverkursist 

 
Afbud  Henrik Kjærside (HK) – Jagthornskoo 

Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Carsten Kümler (CK) – Medlems- og nyjægerkoo 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

  Pia Grønning (PG) – Friluftskoo 
 
Fraværende   
 
Referent  Jesper Skovgaard 
 
Dagsorden: 

1. Spisning 
2. Introduktion af nye koo 
3. Friluftsrådskoo Susan Jørgensen / Pia Grønning – orienterer om rådets arbejde. 
4. Frivilig jagtprøvekoo Torben Nielsen – orienterer om udvalget, prøver mv. 
5. Kredsformand orienterer 
6. Kasserer orienterer 
7. HB orienterer om hjortevildt 
8. Evt. 

 
 

1. Spisning 
 

2. Introduktion af nye koo 
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Der blev budt velkommen til Finn Hvid Bertelsen (nyjægerkoo), Mikael Kirkhoff Samsøe 
(Vildtplejerådgiver), Bo Højlund (vildtplejerådgiverkursist) og Jesper Schytte 
(vildtplejerådgiverkursist), der alle kort introducerede sig selv. 

 
3. Friluftsrådskoo Susan Jørgensen 

Taler også for Pia Grønning, der desværre ikke kunne være tilstede. Koo-funktionen 
”svæver” lidt i DJ organisationen. Deltager begge i friluftsrådet årsmøde, der typisk er i 
februar. Begge sidder i lokalrådet også for at høre og deltage i regions- og lokalplanerne. 
Kan ønske sig mere samarbejde på tværs af kommuner – kunne give en god synergieffekt. 
Har været i funktionen 7 – 8 år. 
MR: Anbefaler, at koo arbejder for mindst mulig adgang til områder, hvor det strider mod 
jagtens sag. 
CC: ønsker mere synergi / samarbejde mellem de, der arbejder med natur / vildt 
SEH: der er en forståelse i HB for vigtigheden af koo-funktionen. 

 
4. Frivillig jagtprøvekoo Torben Nielsen 

Afholdt frivillig jagtprøve for 150 jagttegnsaspiranter. 37% bestod. Der er en faldende 
interesse for at deltage i de frivillige jagtprøver. Der afholdes kursus for censorer 06-02-
2016 i samarbejde med Jes Mikkelsen (DJ). Censor-listen hos DJ skal revideres, så det 
passer med virkeligheden. Vil fortsætte med at opkræve betaling på stedet til de frivillige 
jagtprøver således at det er den enkelte jagttegnslærer, der melder til og samlet betaler. 

 
5. Kredsformand orienterer 

Orienterer om de nye retningslinjer hos Naturstyrelsen for invitationsjagter samt 
nyjægerjagter. 50% af invitationsjagtpladserne tildeles DJ. Pladserne bør i videst mulig 
udstrækning gå til medlemmer af jagtforeninger og som ikke har meget jagt i forvejen og 
som gør en ekstra indsats i foreningsregi. Alle jagtforeninger skal have tilbuddet om at 
sende en person. Nyjægerjagterne tilmeldes via mitjagttegn.dk. 
Fra 2014 til 2015 er antallet af medlemsskaber i kreds 6 faldet med 4,2%. Vi skal gøre en 
ekstra indsats i jagtforeningerne for at tiltrække og holde på nye medlemmer. Den 
personlige kontakt er vigtig. Juniorjægere er en vigtig målgruppe. 
Jagtens Hus går efter planen. Der har været afholdt rejsegilde og der planlægges med 
overtagelse 01-07-2016 med indvielse i september 2016. Økonomien holder stadig. Næste 
møde i følgegruppen er i starten af december. 
Vi mangler stadig 1 – 2 ambassadører for Naturfonden i Kreds 6. Evt. interesserede må 
meget gerne tage kontakt til SJ. 
Point til beklædning gennemgået – skjorte og fleecejakke vist frem (tak til hundekoo for at 
gå catwalk ) 
Ligningslovens §8a: ved donation af min. 200,- skal indbetaler huske at oplyse CPR-nr, så 
DJ kan registrere beløbet og dermed få det fradragsberettiget hos indbetaler. Vigtigt at få 
min. 100 donationer pr. år på landsplan. 
Kredsmødet i 2016: alle koo fremsender beretningen til SJ i wordformat. Nærmere info 
kommer. 
Næste koo-møde foregår på Køng Skydebane, hvor der afholdes en uformel 
skydekonkurrence. 

 
6. Kassereren orienterer 

Mange nye ansigter i administrationen. Har været til kasserermøde i Mørke. Der arbejdes 
på at lave et regneark til udfyldelse af udgifter. Skulle gøre det nemmere for den enkelte 
koo. 
Har talt om kørepenge skal udbetales af DJ hurtigere. Kan ikke passe at man i værste fald 
skal vente næsten 2 måneder på at få dem udbetalt. 
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Alle bilag (skal være originaler bilag) skal være kasseren i hænde senest den sidste i hver 
måned, da de skal sendes til D.J. hurtigst mulig efter den 1. 

 
7. HB orienterer om hjortevildt 

Vi skal huske at fortælle den gode historie. 
Gav en grundig orientering om processen i hjortevildtforvaltningen, den nationale 
hjortevildtgruppes bundne opgave omkring målsætningen for forvaltningen af kron- og 
dådyr samt de regionale hjortevildtgrupper og laug. Informerede om DJ’s holdning til sagen. 
Vildtforvaltningsrådet holder møde i starten af december, hvor der forventes en indstilling til 
ministeren. 

 
8. Evt. 

FLP orienterede om den nye hjemmeside. Alle info / input sendes til FLP, der lægger det op 
på siden. Arbejder på at få opdateret maillisten over alle jagtforeningsformænd. Skal have 
lagt link til alle jagtforeninger i Kreds 6 op. Husk at sende aktiviteter, billeder, oplevelser til 
FLP, så hjemmesiden kan blive mere interessant at se på. Hver koo skal indsende deres 
egne oplysninger til deres egen koo-side. 
TH: Savner koo-input om aktiviteter. 
AN: Oplyste om den pludselige info om, at hundeudvalget var nedlagt og at han fremover 
skulle være i et prøveudvalg. Ikke særlig tilfreds med informationsniveauet og ikke at være 
inddraget før beslutning. Der skal laves et nyt jagthundeudvalg, der udpeges af HB. 
SEH: alle de funktioner, som hundekoo hidtil har bestridt, skal fortsætte i de nye 
prøveudvalg. Der etableres et nyt jagthundeudvalg (politisk udvalg), der skal fokusere på 
den alm. jægers hunde. Se mere om det i det seneste Jæger. 


