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Møde den 7. marts 2016 kl. 18.00 
Kredsbestyrelse, Koordinatorer, Friluftskoordinatorer, Grønt råd  

samt formænd for Hjortevildtsgrupper 

Flejsborg Skydecenter Gattenvej 29, 9640 Farsø 

 

Deltagere	:	Leif	Bach,	Grethe	Jakobsen,	Regnar	Bæk,	Christian	Nørgaard,	Per	Seedorf	Sørensen,	Kim	
Fredholm,	Mogens	Engedal,	Jørgen	Balser	Jakobsen,	Henrik	Juhl	Jensen,	Fritz	Pedersen,	Peter	Holm	
Pedersen	

Jagtstikoordinator	Ulrik	Holm,	Nyjægerkoordinator	Preben	Egebo,	Buekoordinator	Morten	Kærskov,	
Flugtskydningskoordinator	Per	Lindegård,	Strand	og	havjagtskoordinator	Lars	Rasmussen,	
Friluftskoordinator	Kristian	Slyk	og	Erik	S.	Sørensen,	Grønt	Råd	Hans	Werner	Dahlbram,	
læplantningskoordnator	Poul	Beith	Jensen.	

 

Referat jf. fremsendte dagsorden: 
 

1. Velkommen og præsentation. 

GJ	bød	velkommen	til	koordinatorer	og	kredsbestyrelsen,	herefter	gav	de	fremmødte	en	kort	
præsentation	af	sig	selv.	I	den	forbindelse	oplyste	LB	at	Jægerrådene	henhører	direkte	under	HB.	
	
Nyjægerkoordinator	PE.		
Der	afholdes	4	frivillige	jagtprøver	i	kreds	1	i	April	måned.	2	nord	for	fjorden	og	2	syd	for	fjorden.	
Der	opleves	problemer	med	tilmelding	til	frivillig	jagtprøve	på	DJ`s	hjemmeside.	Der	opfordres	til	at	
gøre	hjemmesiden	mere	gennemskuelig.	

Buekoordinator	MK.		
Morten	har	været	rundt	i	mange	foreninger	blandt	andet	Aalborg	Jægerklub,	samt	med	til	åbning	af	
bue	bane	i	Støvring	søndag	den	6	marts.	Er	pt.	I	gang	med	forberedelserne	til	
Forbundsmesterskabet.	Deltager	også	i	jagtsti	i	Hvorup	samt	til	nyjægerdag	i	Flejsborg.	Der	er	cirka	
er	2000	bue	jægere	i	dag,	tallet	på	kredsniveau	kendes	ikke	nøjagtigt.	

Flugtskydningskoordinator	PL.	
Haglskydeprøverne	er	for	den	kommende	periode	på	plads,	instruktørerne	er	på	plads	og	vil	komme	
rundt	på	kredsens	skydebaner.	Der	skal	ses	på	en	harmonisering	af	priserne	for	hhv	DJ-uddannelse	
og	uddannelse	via	Flugtskydningsforbundet.		
Skydevognene	bliver	brugt	for	lidt,	og	der	har	ikke	været	aflagt	regnskab	for	disse	de	seneste	år.	
Derfor	er	der	nu	sendt	et	sæt	retningslinjer	ud	til	de	skydevognsansvarlige,	som	de	bør	forholde	sig	
til.	ME	taler	med	skydevognsansvarlig	syd	for	fjorden	om	dette.	Per	Lindegård	fik	opgaven	med	
annoncering	og	herefter	bør	Jægerrådsformændene	gøre	opmærksom	på	skydevognene	i	deres	
bagland,	samtidig	er	der	to	grupper	på	facebook	som	kan	anvendes	til	annoncering.	Flugtskydning	
kreds1	og	Haglskydeprøven.		
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Jagtstikoordinator	UH.		
Jagtsti	er	klar	til	den	1	maj,	dog	mangler	der	en	person	til	at	bemande	en	skydepost.	Jagtsti	foregår	
igen	i	år	i	Hvorup,	sidste	år	deltog	der	44	personer,	største	deltagerantal	efter	
forbundsmesterskabet.	

Friluftsrådet	KS	og	E.S.S.		
Kirsten	Skousby	er	netop	blevet	genvalgt	til	friluftrådets	bestyrelse,	Kirsten	får	stor	ros	for	hendes	
viden	og	engagement.	Friluftsrådet		består	af	23	kredse	i	vores	område	kreds	1,	er	der	3	kredse.	Der	
arbejdes	i	øjeblikket	på	at	få	omskrevet	reglerne	for	de	blå	flag	på	vores	strande.	(Det	er	bl.a.	dem	
der	forhindrer	vores	hunde	i	at	bade	mellem	den	1	april	og	1	oktober).	På	Friluftsrådets	hjemmeside	
kan	der	søges	tilskud	til	relevante	projekter.	

Det	aftaltes	at	Friluftskoordinatorerne	skal	være	mere	proaktive	i	forhold	til	at	sætte	sig	selv	og	
Friluftsrådet	på	dagsordenen	og	oplyse	om	rådets	muligheder	blandt	foreningerne	lokalt.	Skriftligt	
materiale	udarbejdes	og	sendes	ud	foreningerne	med	oplysning	om	råd	og	hjælp	til	projekter	og	
ansøgninger.		

Læplantningskoordinator	PBJ.		
Har	posten	indtil	næste	årsmøde,	som	er	den	16	marts.	Der	mangler	penge	til	beplantning	af	
læbælter	og	der	kommer	ingen	bevillinger	i	2017.	Den	beplantning	der	er	lavet	de	sidste	2	år	svarer	
til	275	Ha.	De	opgaver	som	ligger	som	læplantningskoordinator	udfases	og	overgår	herefter	til	
Kredsens	vildtplejerådgivere.		

Hovedbestyrelssmedlem	LB.		
Dialogen	i	DJ	skal	forbedres	hele	vejen	rundt	,	dette	gælder	også	i	forhold	til	tilbagemeldinger	fra	
foreninger,	Jægerråd	og	Kredsen	men	også	fra	toppen	af	forbundet.	Ny	mand	i	HB	i	stedet	for	Lars	
Jensen	i	kreds	2	er	Norbert	Ravnsbæk	som	tidligere	har	været	HB	medlem.	Skiftet	sker	til	april.	

 
 

2. Opfølgning fra seneste KB&KO-møde. 
	 På	sidste	møde	blev	der	udleveret	en	drejebog	til	koordinatorerne,	det	antages	at	der	arbejdes	med	

disse	derude.		
Deltagerne	opfordredes	til	at	komme	med	forslag	til	ændringer	i	forhold	til	mødeafviklingen,	
såfremt	der	er	ønsker	om	andet.	Forslag	kan	sendes	til	GJ.	Umiddelbart	var	der	enighed	om	at	to	
møder	årligt	var	en	fin	løsning	og	at	mødeformen	er	ok.	
 

 
 
3. Kredsnyt og Kredsøkonomi v/Grethe/Henrik. 

Herunder forretningsorden og praktiske oplysninger. 
 Forretningsordenen sendes ud til deltagerne. De ændringer som blev vedtaget i forrige periode skal 

indarbejdes.   
	
KF	tilretter	forretningsordnen	for	kreds	1,	dette	kan	ske	i	samarbejde	med	Regnar	Bæk	og	Per	S.	
Sørensen.	Forretningsordenen	tages	med	til	næste	KB	møde.	Der	er	en	point	ordning	til	indkøb	af	
beklædning.	Ansøgning	sendes	til	GJ.	Retningslinjerne	fremgår	på	tillidsmandsnettet. 
 
Orientering	om	kredsens	økonomi.	2015	viste	et	beskedent	underskud	på	2500,-	som	blandt	andet	
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skyldes	udstillinger	samt	en	øget	udgift	til	kilometerpenge.	For	indeværende	år	ser	det	fornuftigt	ud.	
Til	kørepenge	bruges	det	skema	som	er	på	DJ`s	hjemmeside.	Der	må	til	et	arrangement	kun	
udbetales	et	honorar.	(Dette	i	forbindelse	med	eks.	prøveleder	og	dommer)	
	

	
 

4. Opgaveoversigt KB (fastl. af heldagsmøde for KB i Maj) 
Forslag til årshjul vedlægges. Årshjulet skal ses som dynamisk og kan derfor tilrettes i løbet af året, 
såfremt nye eller ad hoc opgaver kommer til. Årshjulet er tænkt som Kredsbestyrelsens 
arbejdsredskab og overblik. Under punktet drøftes dette, og årshjulet udfyldes med de ting der 
mangler.  
Det foreslås samtidig at der aftales dato for et heldagsmøde alene for den nye Kredsbestyrelsen i 
løbet af maj/juni. Heldagsmødet foreslås delt over en ordinær del, og en del2 hvor Kredsbestyrelsen 
drøfter fremadrettet kommunikation og opgavefordeling. 
Det aftales evt. på dette møde hvem der har ansvaret for Initiativprisen (Tidligere Naturprisen), 
Lokalforeningspuljen samt Årets JF. 

 
GJ	gennemgik	"årshjulet"	hvor	arrangementer	og	aktiviteter	er	oplistet,	årshjulet	tilrettes	med	
kredsskydningen	for	buer	er	den	11	juni	forbundsmesterskabet	er	den	4	juni,		samt	øvrige	
forbundsmesterskaber.	Der	sendes	datoforslag	ud	til	heldagsmøde	for	kredsbestyrelsen.	

Kim	Fredholm	er	fortsat	tovholder	på	årets	jagtforening.	Bevillingsudvalget	for	Lokalforeningspuljen	
fortsætter	uændret.(Kim,	Tage,	Leif	og	nu	Grethe).	Initiativprisen	drøftes	på	næste	KB	møde.	

 
5. Naturmøde i Hjørring i maj v/Regnar Bæk 

Naturmøde	i	Hjørring.	Opstartsmøde	den	30.	marts	hvor	DJ	deltager.	Naturmødet	afholdes	den	26	-	
27	og	28	maj	i	Hirtshals.	Regnar	og	Grethe	er	foreløbige	tovholdere.	
 
 

6. Nyjægerdag planlægning v/Preben Egebo 
Nyjægerdagen	afholdes	den	19	juni	på	Flejsborg	Skydecenter,	orientering	ved	Preben	Egebo.	PE	
indkalder	til	planlægningsmøde	for	hjælpere	og	koordinerer	i	øvrigt	med	Henrik	J.	Jensen. 
 
 

7. Dato for forberedelse til delegeretmøde samt drøftelse af fællestransport. 
(Repmøde 30. april Vingsted - Formøde til dette uge 15 - kl. 19.00)	
Formødet	til	repræsentantskabsmødet	afholdes	den	13	april	i	Brovst	klokken	19.00.	Fælles	transport	
aftales	på	dette	møde.	Peter	Holm	rekvirerer	lokaler	Damengvej	2,	Brovst.	
 
 

8. Evaluering af Kredsens årsmøde 
 Input fra årsmødet drøftes til at indgå i planlægningen af næste årsmøde. 

Næste	år	afholdes	kredsmødet	ikke	i	uge	8.	Der	blev	foreslået	at	fremstille	en	dirigentmappe	for	at	
støtte	dirigenten. 

 
 

9. Input fra Jægerrådsmøder 
Input fra Jægerrådsårsmøderne til at indgå i næste års planlægningen. 
Det	var	positivt	at	nogle	jægerråd	havde	lagt	deres	årsmøder	sammen,	bla.	Aalborg	og	Rebild	hvor	
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der	var	ca.	60	fremmødte	mod	normalt	10-12	hvert	sted,	det	kan	kun	anbefales	at	andre	gør	det	
samme	også	for	at	aflaste	LB	og	GJ. 
 
 

10. Orientering HB 
LB	spurgte	om	KB	møder	skal	være	før	eller	efter	HB	møder?	Dette	vil	blive	bragt	op	igen.	
Kredsformændene	skal	endnu	tættere	på	HB	medlemmerne,	strukturen	i	DJ	skal	op	på	seminar	i	HB	
til	juni.	Jægerrådene	fungerer	ikke	for	godt,	dog	går	det	nogenlunde	i	kreds	1.	På	seminaret	vil	man	
diskutere	ny	struktur. 
	LB	sender	referater	som	tidligere,	da	der	bordet	rundt	var	stor	tilfredshed	med	informationen 
 

11. Eventuelt 
Under	evt.	blev	der	spurgt	til	sagen	anlagt	af	Ole	Roed	–	LB	kunne	orienterer	om	at	sagen	var	
endeligt	afsluttet,	OR	tabte	i	alle	instanser.		
Der	opfordres	til	at	få	flere		mail	adresser	ind	i	DJs	system	via	medlemsnettet.	Det	er	langt	lettere	at	
få	kontakt	med	folk	hvis	de	er	opdaterede.	De	kan	leveres	under	sin	profil	på	DJ's	hjemmeside.	
	
	
Mødet	slut	22.00			ref.	Mogens	Engedal	
	
	
Godkendt	og	underskrevet	Kredsbestyrelsen.		

 


