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Referat 2. november 2015 KB og koordinatormøde Kreds 1. 

Damengvej 2 Brovst. 

 
Deltagere:  

Leif Bach Hovedbestyrelsen, Formand Per Henriksen, Hans Chr. Mikkelsen Friluftsrådet kreds2,  

Kristian Slyk Friluftsrådet kreds 3, Lars Rasmussen Strand og Havjagtkoordinator,  

Morten Kjærsgaard buekoordinator, Niels Korsbæk Nielsen hundekoordinator,  

Per Lindegård flugtskydningskoordinator, Poul Beith Jensen læplantningskoordinator, Preben Egebo 

nyjægerkoord, Ulrik Holm jagtstikoordinator, Grethe Jakobsen Jægerrådet Frederikshavn, Henrik Jensen 

Jægerrådet Vesthimmerland,  Kim Fredholm Jægerrådet Mors, Ole Kiefert Møller Thomsen Jægerrådet Aalborg, 

Peter Holm Pedersen Jægerrådet Jammerbugt, Per Seedorff Sørensen Jægerrådet Mariagerfjord, Regnar Bæk 

Jægerrådet Hjørring, Tage Espersen Hjortevildtgruppen, Hans-Werner Dalbram Grønråd Vesthimmerland 

 

 

Afbud:  

Dennis Christensen Riffelkoordinator, Erik Bach Jægerrådet Brønderslev, Lars Stoklund Pedersen 

Jagthornskoordinator, Niels Quist hjortevildtgruppen Himmerland,  

Lars Guldhammer Jægerrådet Rebild, Keld N. Gregersen Grønråd Mors, Kim Mark Grønråd Rebild.  

 

 

Referat i henhold til dagsorden. 

 

1. Godkendelse og underskrift af referat 

 

2. Evaluering af nyjægerdagen i Hvorup.  

Der var trods annoncering forholdsvis få deltagere (90 deltagere).  

Målgruppe, dato og placering blev drøftet.  

 

Det aftaltes at afvikle nyjægerdagen den 19. juni Det aftaltes forsøge at finde et nyt sted i kredsen. 

Kredsbestyrelsen følger op på dette.  

 

3. Jægerråds årsmøder, forberedelse og dagsorden  

Ændrede forretningsorden skal være på plads nu, for at sikre at informationen går ud til foreningerne i tide.  

Opstilling til jægerrådsformand og dagsorden skal følges op i jæger. 

Hvis ikke det annonceres i jægerrådet skal der oplyses om dette via foreningerne direkte. 

 

Det aftaltes at spare lommekalenderne til årsmøderne. (En udgift på ca 11.000) 

 

4. Opfølgning af aktivitetskalender 

Der blev fulgt op på aktivitetskalenderen og Ole Thomsen fik datoerne med hjem til annoncering på 

hjemmesiden. Derudover opfordres der til at få sendt de manglende oplysninger til Ole T. webkoordinator. 

 

5. Drejebog for koordinator aktiviteter 

Den fremlagte drejebog blev modtaget positivt. Per Lindegård sender endvidere deres drejebog rundt til 

inspiration. 
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6. Nyt og ønsker fra Koordinatorerne bordet rundt. 

Poul Beith – Læplantningskoordinator: 

Regeringen har taget puljen til læplantning væk, der er dog stadig muligheder i forhold til plantning, hvor man 

drage fordel ved fx. at undgå dybdepløjning.  

 

Kristian Slyk - Friluftskoordinator: 

Orienterede om Vildsted sø hvor Jagtkontrakten er forlænget i 5 år. Opfordrede til at ansøge Friluftsrådet om 

tilskud, som gives til forskellige formål.  

 

Preben Egebo - Nyjægerkoordinator 

Anmoder om at alle koordinatorer får det samme i telefonpenge.  

Prøveskemaerne til de frivillige jagtprøver udskiftes. Betaling og tilmelding kommer til at foregå via nettet. 

Jagttegnsmaterialet ser bedre ud nu, men skal stadig forbedres.  

Lasershot er det nye træningsmulighed men udstyret fylder meget. Den bør opbevares et fast sted. Der 

mangler deslige telt til den. Anlægget kan opmagasineres hos Laserkino, men der skal findes en ordning til at 

styre udlån og opbevaring. Regnar Bæk tilbød sin hjælp til opbevaring og Leif Bach undersøger løsning på telt.  

 

Ole Thomsen - Webkoordinator. 

Præsenterede DJs nye hjemmeside.  

 

Niels Korsbæk - Hundekoordinator.  

Hundeudvalget opdeles nu i 2 og er i øvrigt beskrevet i seneste JÆGER. 

 

Per Lindegård - Flugtskydningskoordinator 

Der har ikke været det boom i haglskydeprøver vi havde forventet. Banerne er for små, der er for meget 

ventetid. Det kræver ekstra træningstid. Dumpeprocenten til haglskydeprøverne i kreds 1 i 2015 har været ca 

31% mod ca 50 % i 2014 J 

 

Ulrik Holm - Jagtstikoordinator 

Fin Kredsjagtsti. Der er nu lagt en ny strategi for Kredsjagtsti, hvor dem som har flest deltagere afvikler 

jagtstien og fordeler udgifterne efter deltagere i kredsene. Jagtstien er i år den 1. maj. Jagtstikoordinator og 

jagttegnslærer har heroppe et rigtig godt samarbejde.  

 

Lars Rasmussen - Stand og havjagtkoordinator 

Mange opringninger den 1. september om tvivlsspørgsmål. Ligeledes har mange nyjægere ringet og har været 

med ude. Gode oplevelser. 

 

Hans Chr. Mikkelsen - Friluftsrådet 

Der er startet et naturgenopretningsprojekt i Hundrup, som kommunen skal have kigget på. 

 

Morten Kjærsgaard - Buekoordinator.  

Dennis Hausager fra Kreds 1 er ny bueudvalgsformand. Dennis har siddet i bueudvalget som tilforordnet for 

FADB. Buejægerne deltog ved Vandet sø en god dag med god kontakt til ikke jægere.  

Der afholdes ikke KM i bue, men man vil forsøge at lave en fælles konkurrence alligevel.  

 

Tage Espersen - Hjortevildtgrupperne 
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Kronvildtjagten er lige startet nord for fjorden og der orienteredes om denne, samt om de seneste toner 

omkring forvaltningen.  

 

Grethe Jakobsen – Kursuskoordinator.  

Møde den 17. november. Udvalget arbejder med forsøgsuddannelse for tillidsfolk og strukturering af 

opsamling af kursusønsker, samt fællesmøde mellem udvalgene. 

 

 

7. kredsens økonomi, her i også koordinatorarrangementer 

 

I går vores bundlinje næsten lige op, men der har været lidt ekstraudgifter på blandt andet skydevogn, riffel og 

Outdoor. Ellers nogenlunde resultat i forhold til aktivitetsniveau.  

 

I forhold til kørsel vil være fint at få ind hurtigt efter aktiviteten er afholdt.  

Det er aftalt at der bliver afholdt jævnlige budgetopfølgninger næste år.  

 

Per Lindegård orienterede om skydevognenes brug indtil nu. Der er kommet et nyt sæt retningslinjer for at 

styrke brugen af dem.  

 

Fra HB følges der stærkere op på økonomien i de følgende år.  

 

8. Nyt fra Kredsen 

Orientering om Jagt og fiskedag i Thy, Jægerforum og ny jagtpolitik fra NS, nyt materiale til udstillinger,  og fra 

organisations og vedtægtsudvalget.  

 

9. Nyt fra HB 

CLC samler op på jægerforum for at presse fra oven til mere indsigt og indflydelse på jagterne.  

Hjemmesidenyt.  

Skydeprøven gør at vi får et dyk i medlemstallet på kursisterne.  

Mange skadesanmeldelser på hunde i Dansk jagttegnsforsikring. Der er ekspederet 1800 ordrer. 7000 caps og 

6500 orangebånd. Materialet er gratis men porto 55 kr.  

 

Der er valg til HB i kreds 2,4,6,8 til foråret og alle genopstiller tilsyneladende og til rep. mødet 30. april er der 

formandsvalg, hvor CLC genopstiller.  

 

Jagtens hus har holdt rejsegilde og det kører efter planen. Der bliver officiel indvielse til september.  

 

10. Næste møde 

KB-koo møde 7. marts 2016 

 

11. Evt.   

 

Mødet slut kl. 10.30. 

 


