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Dato  2016-02-23 kl. 18.30 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 

  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 
Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

 
Afbud  Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 

Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
  Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 
 
Fraværende   
 
Referent  Sven-Erik Johannesen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Kredsmøde 12. marts 2016 

a. Tilmeldinger 
b. Indkomne forslag 
c. Afvikling af mødet 

7. Koordinatormøde 3. maj 2016 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
9. Evt. 

 
1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referater fra sidste møder 

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 Bedømmelsesudvalget (Michael Stevns, Kaj Refslund og SJ) for Jægerprisen 2016 har 
blandt de indstillede valgt en intern og en ekstern vinder. Vil blive offentliggjort på 
Repmødet. 

 Bedømmelsesudvalget (NBL, KJ, Susan Jørgensen og SJ) for Årets Jagtforening har 
vurderet de indstillede foreningers ud fra 

o Jagtforeningens indsats for hvervning af medlemmer. 
o Jagtforeningens indsats for aktiviteter for medlemmer. 
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o Jagtforeningens indsats for fastholdelse af medlemmer 

og der er fundet en kredsvinder. Vinderen udnævnes på kredsmødet, hvorefter der 
gennemføres en landsdækkende afstemning inden det årlige repræsentantskabsmøde.  
De nominerede jagtforeninger får derefter mulighed for at dele deres historie på 
Facebook og dermed skabe ekstra opmærksomhed. Afstemningsresultatet vil blive 
holdt hemmeligt helt frem til repræsentantskabsmødet, hvor de tre bedst placerede 
jagtforeningerne vil blive kaldt på scenen. 

 Skydebanekapacitet: mangler info fra Ringsted, Næstved og Guldborgsund. 

 Jagtens Hus skrider fremad. Følgegruppen har møde om et par uger. 
 

B. Næstformand 

 JS: Jægerrådsmødet blev afholdt på Damme Kro, hvor der var 4 fremmødte. Der blev 
valgt ny Jægerrådsformand: Henrik Hansen. Kommer også til Kredsmødet. Der har 
været afholdt generalforsamling i jagtforening, hvor det blev kommenteret at man 
måske burde ændre kredsmødet til en anden dag end lørdag. Jagt på fasanhøner i 
januar bør afskaffes. Har promoveret kuverterne til indsendelse af vinger. 

 
C. Kasserer 

 JH: 2015 regnskab gennemgået. Vil blive fremlagt på Kredsmødet. 
Nye køresedler fra 2016. Brug dem. 
Det er vigtigt, at køresedler inkl. brokvittering fremsendes hurtigst muligt til JH efter 
Repmødet. Laver en forklarende seddel, der gives til de delegerede til morgenmødet. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 FLP: Jægerrådsmødet har valgt Steen Ulrich Rasmussen som ny Jægerrådsformand 
samt ny rep i kredsbestyrelsen. Der var 13 fremmødte fra 3 jagtforeninger ud af 8. 
Steen gør det godt i grønt råd. Næstved jagtforening havde generalforsamling, hvor 
Jørgen Skoubo holdt foredrag – kan anbefales. 

 KJ: Har afholdt Jægerrådsmøde, hvor SEH fortalte om RASK natur, 
hjortevildtproblematikken samt jagttider. 14 deltagere. 

 HB: Der deltog 13 personer, hvor SEH fortalte om RASK natur og jagttider. 3. marts er 
der 3 jagtforeninger, der har slået sig sammen om at holde jagtforedrag af Jan 
Tinggaard. Der forventes 200 – 250 deltagere i Søllested. Skydecenter syd for ser ud til 
at blive til noget. Nakskov kommune har bevilliget 11 ha. Nakskov 
Flugtskydningsforening er initiativtager til projektet, men det forventes, at der er flere, 
der skal være med i finansieringen. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH: Vi diskuterer om jægerrådsstrukturen er rigtig. Hjortevildtforvaltningen foreslås 
sparket til hjørne, så jægerne får mere tid til at blive orienteret. Jagthundeudvalget er 
påbegyndt sit arbejde og det skrider frem. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Bondens Marked, Gisselfeld: 1. + 2.-10-2016. Vi venter på Faxe beslutter om de ønsker 
at deltage. Det bør være Faxe, der er tovholder. 

 Country fair, Hubertushuset 12+13-08-2016: Naturfonden ønsker ikke at deltage. 
Kredsen kan eventuelt slå sig sammen med naturformidler Bjarne Kleist, hvis han også 
deltager. SJ hører Bjarne om han deltager igen i år og om han ønsker at dele stand – 
evt. en større. 

 Sørbymarkedet 3.-5. juni 2016: Slagelse Jægerråd. KJ fremlagde budget og 
kredsbestyrelsen besluttede at støtte med standleje, Jægerforbundsmateriale samt 
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dokumenterede udgifter til fortæring til de frivillige. Sidste år blev udgiften på ca. 4.000,- 
5.000,-. 

 Høstmarkedet i Krænkerup 2016: JH taler med Tom Buxbom. Skal sørge for, at der er 
DJ udstillingsmateriale. 

 SEH: kan vi lave en seddel på hvert enkelt marked, hvor der er beskrevet 
arrangementet, antal besøgene, kredsens aktivitet, omkostninger og hvad man fik ud af 
det? SJ laver udkast og rundsender til kredsbestyrelsen for input. 

 Har rykket DJ for ”medlemshvervningspakken” til vore kredsaktiviteter. Kommer i 
nærmeste fremtid. 

 KJ: Til inspiration: Jægere og spejdere sammen om jagt-spejderdag. Se evt. 
www.børneferie.dk.  

 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Ingen. 
 

6. Kredsmøde 

 Opdateret liste over deltagende fremsendes på mail. 

 Hornblæsere: Henrik Kjærside tager 2 hornblæsere med 

 Dirigent: Susan Jørgensen. 

 Indskrivning: kasserer og sekretær. Øl / vand sedler udleveres til gæsterne, koo og 
kredsbestyrelsen. 

 SJ sørger for stemmesedler fra DJ, projektor, bærbar, kuglepenne og nøgleringe. 

 Dagsorden med indkomne forslag mailes i morgen til alle Jægerrådsformænd, der 
bedes rundsendt til alle tilmeldte jagtforeninger. 

 Jægerrådsmøder: 
o Forslag til HB og HB-suppleant fra bl.a. Slagelse Jægerråd: SEH foreslået som 

HB-medlem og SJ som HB-suppleant. 
o Ingen ændringsforslag stillet eller modtaget. 

 Dagsorden gennemgået. 

 Mangler info om delegerede fra Slagelse og Ringsted – skal sendes til SJ hurtigst 
muligt. 

 
7. Koo-mødet 2016-05-03 

 Afholdes hos Køng Jagtforening, Lundbyvej 57, 4750 Lundby 

 Forplejning – taler med Finn om sandwich, kaffe mm. Patroner købes i klubhuset. 

 Præmie: SEH tager en kastestang med, hvor vi kan placere emblem med 
vindernavn(e). 

 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Tirsdag 2016-08-16 hos FLP. 
 

9. Evt. 

 FLP: orienterede om arbejdet med den nye hjemmeside. 

 JS: Har en del restante medlemmer. SEH: der kommer lidt ændringer i 
medlemssystemet, så det er ikke sikkert systemet stemmer helt – endnu. DJ´s nye 
økonomichef har stor indsigt i regnskabsprogrammerne og medlemssystemerne, så 
forhåbentligt kommer der mere styr på det. 

http://www.børneferie.dk/

