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                              Kreds 5 bestyrelsesmøde 11.02.2016 
 

 

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn 

Referent:   TJ                  den 11.02.2016  

Ordstyrer: FLR 

Sted: Ejby Hallerne, Halvej 5 5592 Ejby kl. 19.00 
Mødedeltagere GGJ – Georg G. Jensen, Kredsformand  

AHJ – Asbjørn Hellesøe Jensen, DJ-Odense 

FLR – Frowin Lennart Rasmussen, DJ-Nordfyn. Nyjæger + Frivillig Jagtprøvekoordinator  

NCJ - Niels Christian Johansen, DJ-Middelfart, Koordinator, hunde 

TJ – Torben Jensen DJ-Svendborg, Webkoordinator og Næstformand  

JT- Jens Thomsen, DJ-Faaborg  

MA – Morten Asserbo, DJ-Assens. Flugtskydningskoordinator 

KAR – Kaj Refslund HB medlem. 

PBS – Per Bo Sørensen, Kredskasserer 

HKN – Hans K. Nielsen, Reguleringskoordinator + Hjortegruppen, Fyn 

JWK – Jørn W Knudsen, Jagthornskoordinator 

CL – Claus Lykke, Friluftsrådet + Kursuskoordinator. 

KN – Karsten Nielsen, Strand & Havjagtkoordinator. 

KB – Kim Broholm, Vildtplejerådgiver + Jagtstikoordinator 

HJN – Henrik Jesper Nielsen, Schweisshundekoordinator 

PEN – Poul Erik Nielsen, Riffelkoordinator. 

AG – Arne Greve, Skydevognskoordinator. 

Gæst: Per Brunsgaard, Friluftsrådet. 

Fraværende/afbud Kaj Refslund, Henrik Jesper, Nielsen, Claus Lykke, samt Asbjørn Hellesøe Jensen   

 

Punkt 01 -  

Orientering 

Siden sidst ved kredsformanden.  

Referat Georg åbnede mødet med at nævne den menu der var på bordet var en form for prøve, idet menuen var 

den samme på kredsårsmødet. Tilbagemelding herpå var positiv, dog ønskes der kun en slags brød. 

Jægerrådsmøderne rundt i kredsen er nu overstået, og Nyborg og Kerteminde har valgt at trække sig fra 

kredsarbejdet, dette er ikke ukendt i andre kredse. Der er valgt ny Jægerrådsformand i Odense, Asbjørn 

Hellesøe Jensen, i stedet for Claus Holm, som vi takker for godt samarbejde gennem årene. Georg 

indskærpede at der skal meldes til eller afbud til kredsbestyrelsesmøderne. Det er Jægerrådsformændene 

der har ansvaret for at rundsende dagsordner, referater og andet relevant materiale, der udsendes af 

kredsformanden, til deres respektive koordinatorer og bagland. Jægerrådsformanden afgør hvad der er 

relevant at videresende. En 4 mands komite har besluttet sig for hvem der skal være årets jagtforening, 

dette offentligøres på Kredsårsmødet. 

  

Punkt 02 -  

Orientering/Beslutning 

Kredsens hjemmeside 

Kontaktoplysninger for Jægerrådene på hjemmesiden. 

Har alle Jægerrådsformænd fremsendt liste, med kontaktpersoner for Jægerrådet til webkoordinatoren? 

 

Referat Vi er kommet godt i gang med kredsens hjemmeside, og jo der er plads til forbedringer, hvilket vil ske 

kontinuerligt fremover. Der var flere der roste kredsens hjemmeside. Enkelte Jægerråd havde endnu ikke 
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afleveret deres oversigt over kontaktoplysninger.  Alt materiale skal sendes til Webkoordinatoren i Word 

eller PDF. Bemærk at materiale der fremsendes i PDF indeholdene billeder, vil få et link med ”tryk her” 

 

 
Punkt 03 -  

Orientering/Beslutning 

Kredsårsmødet 2. marts 

2016 

Kredsårsmødet den 2. marts 2016 

Tilmeldingsfristen er udløbet, hvor mange tilmeldte er registreret? 

Jægerrådsformanden fremsender deltagerliste fra sit Jægerråd, med oplysning af medlems nr. navn og 

mailadresse. 

Bestyrelsens indstilling til valg af HB suppleant.  

Generel planlægning af årsmødet – herunder dirigent hvervet. 

Referat Der er tilmeldt godt 100 til Kredsårsmødet. Koordinatorerne skal hurtigt fremsendes deres beretning 

(senest 13. februar) til Georg. Det er 2 kandidater til HB-suppleant, Morten Asserbo samt Georg G Jensen. 

Der er ikke indkommet andre kandidater til Kredsformand, hvorfor Georg reelt er valgt jf. vedtægterne. 

Poul Erik Nielsen indstilles til dirigent på Kredsårsmødet. 

 
Punkt 04 -  

Evaluering af 

Jægerrådsårsmøderne  

 

 Jægerrådsårsmøderne 2016 er overstået.  

Hvad gik godt? 

Hvad gik mindre godt? 

Hvad kan og skal vi gøre fremadrettet for at gøre møderne mere interessante? 

Skal vi afholde et fælles heldagsmøde, hvor alle Jægerråds møderne afholdes, med fx 10 min. taletid pr. 

Jægerråd. Hvorefter kredsårsmødet afholdes indeholdende alle de ”store” emner?  

Referat Georg oplyste at der sammenlagt har deltaget 175 medlemmer i Jægerrådsmøderne rundt på Fyn, 

svarende til 2% af dem der var mulige. Dette bør give anledning til nytænkning, evt. dagsmøde 

sammenlagt med Kredsårsmødet el. Vedtægter kan begrænse en ændring, men vi bør gå i tænkeboks for 

at lave et andet koncept. Udmeldingen fra HB omkring deres indlæg kom for sent til Jægerrådsårsmøderne.  

 

Punkt 05 -  

Orientering/Beslutning 

Teltvognen  

Teltvognen – hvad er status? 
 
Hvor langt er Lennart og Kaj i udarbejdelsen af kontrakten med teltvognsudlejeren? 

Referat Den indgåede aftale blev der drøftet (se bilag) Det forventes, at den indgåede aftale, om opsætning af telt 

12 gange vil række til kredsens behov i ca. 2 år.  De gamle borde og stole, der er defekte kasseres. FLR 

sørger herfor. FLR er også kontaktperson og formidler, når der er behov for teltopsætning.  

 

Punkt 06 –  

Økonomi 

Kredsens økonomi: 
Per Bo Sørensen vil give en kort orientering 

Referat Kredsens økonomi ser godt ud, dog var PBS utilfreds med de udtræk der var indkommet fra DJ, de er 

sådan set ikke brugbare. MA ville vide om vi som bestyrelse var ansvarlig for regnskabet, hvilket GGJ 

kunne afvise. 

 

Punkt 07 -  

Orientering – nyt fra 

Hovedbestyrelsen  

Orientering om hovedbestyrelsens arbejde ved Kaj Refslund 

Kaj vil orientere og fortælle om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 

Referat Udgår da KR ikke var tilstede. 
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Punkt 08 -  

Orientering/beslutning 

Deltagelse i 

events/dyrskue 2016 

  

Kredsens deltagelse i events/udstillinger i 2016. 

Dyrskuet i Odense er efter en kort forhandling stoppet med at besvare henvendelser. Vi kan derfor 

betragte mulighederne for deltagelse i årets dyrskue for udtømte. 

Vi er blevet tilbudt deltagelse i Valdemar Slots livstilmesse den 14, 15 og 16 maj. 

Tilbuddet indeholder div. teltopsætninger, køle faciliteter samt alle andre praktiske nødvendigheder.  

Udgiften for kredsen vil være forplejning til de frivillige, samt div. materialer. 

Opsætning af telt osv. er uden omkostning. 

Minus ved arrangementet – det er i Pinsen og bukkejagten starter! 

Vil vi deltage? 

Hvis ja – melder Jens og Ejgil sig frivilligt som tovholdere? 

Hvem har lyst til at deltage i arbejdsgruppen?    

 

Referat GGJ orienterede om at dyrskuet må forventes slut for kredsen. Livstilsmessen på Valdemars Slot den 14-

15-16 maj 2016. vil være et oplagt  arrangement for kredsen. Alle melder tilbage til GGJ senest den 18. 

februar omkring deltagelse, emner m.m. Eigil og Jens vil være tovholdere hvis vi går ind i arrangementet 

 

 

 

Punkt 09 -  

Orientering/beslutning 

Kurser i kredsen 

Procedure for opstart af kurser i kredsen. 

Vi har rigtig mange riffelinstruktører og flugtskydningsinstruktører i kredsen. Hvordan sikrer vi, at vi ikke 

bare uddanner nye instruktører uden at kredsen har et reelt behov? 

Løsningsforslag: Når kursuskoordinatoren modtager en anmodning om etablering af et nyt kursus, 

kontakter han aktivitetskoordinatoren for det aktuelle område. De to i fællesskab analyserer behovet, kan 

de ikke blive enige bringes sagen til kredsbestyrelsen, som træffer en endelig beslutning. Er 

aktivitetskoordinatoren for området og kursuskoordinatoren enige om opstart af et nyt kursus, retter 

kursuskoordinatoren henvendelse til DJ´s kursus afd. Med anmodning om planlægning/opstart af kurset. 

Referat GGJ påpegede at det er os som kreds der skal godkende kurser. Vi kan ikke ukritisk uddanne f.eks. 

flugtskydningsinstruktører, til en udgift for DJ på 900,- kr. hvis ikke disse er aktive, og slet ikke når NS ikke 

vil fjerne tilladelsen hvis disse ikke er aktive. Ovenstående model skal benyttes fremover ved kurser. 

 

Punkt 10 -  

Orientering/beslutning 

Skydeplads i Elmelund 

 

Elmelund.  

 Vedr. etablering af midlertidige skydepladser i Elmelund. 

Arne Greve har påtaget sig opgaven og deltager fremadrettet i møderne ved NST  

Referat AG er kontaktperson ift. NS og fremtidige møder vedr. skydning på Elmelund 

 

Punkt 11 -  

Orientering 

Friluftsrådet 

Friluftsrådet afd. Vest – valgprocedure til bestyrelsen 

Bestyrelsesplads i Friluftsrådet?  

Knud Hansen overvejer sit retræte fra bestyrelsespladsen i Friluftsrådet. 

Claus Lykke vil orientere om valgproceduren til Friluftsrådet 

Kan vi finde og opstille en egnet kandidat? 
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Referat Per Brunsgaard orienterede omkring Friluftsrådet virke. Vi skal finde en kandidat fra Assens Kommune. 

Herefter skal DJ melde denne ind til Friluftsrådet hvem vi peger på som kredsrepræsentant. 

 

Punkt 12 -  

Orientering/Beslutning 

Reguleringskorpset - 

evalueringsmøde 

Reguleringskorpset 

Hans K. Nielsen vil kort give en orientering om et kommende evalueringsmøde for reguleringsjæger 

korpset 

Referat Reguleringsjægerne er så småt ved at komme mere i sving, i Nyborg og Kerteminde er der meget at lave. 

Der afholdes erfamøde for reguleringsjægerne den 7. april 2016. Kredsen er vært for forplejningen for ca. 

30 mand 

MA orienterede om at Assens kommune vil betale 10.000 kr. til fælder, disse midler kom gennem det 

grønne råd i kommunen. 

Rævegrave på Elmelund bliver etableret med 4 forskellige typer, disse stilles til rådighed af NS. Der vil 

blive affviklet kurser i gravjagt for max. 8 deltagerer. 

 

Punkt 13 -  

Beslutning – forvaltning 

af hjortevildtet 

Forslaget fra Den Nationale Hjortegruppe til en fremtidig forvaltning af kronvildtet har været 

behandlet på Jægerrådsårsmøderne. 

Vi skal sammenfatte beslutningerne/holdningerne fra årsmøderne og sende konklusionerne til HB  

Referat De udleverede skabeloner omkring hjorteforvaltning var for nogles vedkommende allerede blevet udfyldt. 

Flere Jægerråd havde tilkendegivet at de ikke så det fornuftige i at fastholde lav når/hvis der kom en 

regional lovning omkring fredninger. HKN gav udtryk for at han ikke var tilfreds med at han ikke var 

inviteret på alle Jægerrådsårsmøderne. 
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Punkt 14 -  

Orientering fra 

koordinatorerne 

 

Koordinatorer – hver koordinator kan iht. forretningsordenen skriftligt fremsende emner de 

ønsker behandlet eller vil orientere om på mødet.  

Jørn W. Knudsen, Jagthorn 

Jørn W. Knudsen ønsker at fratræde som jagthorskoordinator efter FM. Jørn vil præsentere hans afløser, 

samt orientere om samarbejdet mellem den nye koordinator og ham selv. 

 

Karsten Nielsen, Strand & Havjagt 

 

Poul Erik Nielsen, Riffelkoordinator 

 

Arne Greve, Skydevognskoordinator 

 

Claus Lykke, Friluftsrådet + kursus (fraværende) 

 

Hans K. Nielsen, Regulering, mårhunde, hjortegruppen 

 

Henrik Jesper Nielsen. Schweisshunde 

 

Buekoordinator – vakant 

 

Niels Chr. Johansen – Hundekoordinator 

 

Kim Broholm – Vildplejerådgiver + Jagtstikoordinator 

 

Henrik Jesper Nielsen – Schweisshundekoordinator (fraværende) 

Referat .Jagthorn: JWK forsætter til efter FM. Afløser er fundet, han bliver kommer under JWN’s vinger i en 

oplæring, for senere at lave en glidende rokade. Det er meget tungt med landsarbejdet, men ift. Kredsen 

har dette fungeret udmærket. Der afholdes duelighedsblæsning den 3. april på Køng Idrætsefterskole, og 

der må deltage ikke medlemmer af DJ. 

Strand og havjagt: KN orienterede omkring møderne der har været afholdt vedr. Odense Fjord og 

jagten deromkring. Møderne har været en god oplevelse, og udfaldet har været fint. 

Riffekkoordinator: Der afholdes 3 riffelprøver på Fyn, 2 i Ringe hhv. den 7. maj og 25. juni, samt 1 i 

Svendborg 17. september. Der afvikles jagtfeltskydning den 28. august, og her vil der være elektronisk 

betaling. 

Skydevognskoordinator: AG arbejder ud fra 2 skydepladser på Elmelund. Der er kommet fjernbetjening 

på den sidste skydevogn. AG er i gang med at forfatte et brev til jagtforeninger og konsortier omkring 

skydevognene og leje af disse. Udlejningen ser fornuftig ud. 

Vildtplejerådgiver: Der arbejdes på markvandring i Kværndrup hos modtageren af Naturprisen 2015. Og 

husk nu på at vildtpleje kan også drøftes i jagtsæsonen. 

Regulering, mårhunde samt hjortegruppen: Der er ingen judasmårhunde mere på Fyn, den sidste er 

blevet skudt. Hjortegruppen har afholdt temadag i lørdags på Sollerup hos NS. Der deltog 30 mand og det 

store tema var den fremtidige forvaltning. Den 17. marts kl. 19.00 afholdes årsmøde på Centrovice i 
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Vissenbjerg. Andre organisationer i VF vil gerne have mere fart på, hvor DJ har anmodet om udsættelse 

omkring endelig udmelding. 

Buekoordinator: Der er forhandlinger i gang med en evt. ny buekoordinator. Der arbejdes ud fra at der 

fremkommer pris på buegrej til kredsen, som herefter trækker af på dette. 

Hundekoordinator:  Der er forespørgsler omkring optagelse af jagtfilm ved en brugsprøve, dette må nok 

afvises, men generelt er vi positive omkring dette tiltag. Vedr. Elmelund: Når tilladelse til at grave/uddybe 

træningsområder vand, fra Odense kommune samt høringsfase er overstået, indledes gravearbejdet, og 

når der så står vand i “hullerne” er det tanken at afholde en event, antagelig aug./sept. d.å.   

Den 21. marts kl. 18.00 afholdes møde vedr. processen omkring udskiftning og etablering af nyt 

hundeudvalg. Det tidligere udvalg, samt dele af HB og GGJ deltager i mødet. 

Flugtskydningskoordinator:  Vi har modtaget brev fra det internationale Flugtskydningsforbund med 

trusler omkring brugen af navnet Sporting. Vi kalder det noget andet f.eks. Jægertrap. Vores egen 

organisation har håndteret sagen perfekt. 

Nyjægerudvalget:  Der er god enighed i udvalget, og det virker rigtig godt. 

Jagtsti: Afvikles den 16. april i Hårby, der har været afholdt udvalgsmøde i januar, det er meget i 

modvind, og det er Tordenskjolds soldater langt hen af vejen. 

 

 

Punkt 15 -  

Næste møde 

Næste møde – dato aftales 

Ordstyrer på næste møde?  

Referat Næste møde afholdes den 15. marts kl. 19.00 (stedet kommer senere) 

Niels Chr. er ordstyrer. 

  

Punkt 16 -  

Eventuelt 

Eventuelt – alt kan debatteres 

  

Referat Køresedler skal være kasseren i hænde senest den 6. i måneden, hvis de skal udbetales den 20. i 

måneden. 

Kragens dag i Svendborg afvikles med 17 deltagerer. Det var en stor succes. 

Ærø er måske ved at komme med i kredsarbejdet. Hvis det sker bliver det på lidt andre præmisser. Bl.a. vil 

der ikke blive repræsentation ved alle bestyrelsesmøderne. Dette skyldes logistikken med 

færgeafgangstider osv. 

Vi burde som kreds presse DJ til at acceptere elektronisk post. 

Nyborgs retræte af kredsarbejdet gør de ikke kan deltage i Formandsmødet den 29. april 2016 , dog kan 

deres 2 repræsentanter deltage i selve repræsentantskabsmødet. 

AG indgår i Elmelunds Brugergruppe i stedet for Kristian Spodsberg 

 

 


