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Mødedeltagere Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 

Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
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Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 
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4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Koordinatormøde 2016-11-01 
7. Kredsmøde 2017 
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 

 Sidste koo-møde var et rigtigt hyggeligt arrangement, hvor vi fik skudt og talt under 
uformelle former. Ros til skydekoo Finn Hansen. 

 Messepakke ligger hos SR. Kan frit benyttes. SR har lavet en oversigt / 
kvitteringsseddel med materialeangivelse. 

 Kiggede forbi Sørbymarkedet. Fin stand med udstoppede dyr og fugle, strandjagt fra 
Korsør samt en biavler. Flot vejr – ikke voldsomt med deltagere indenom standen.  

 Har været til udvalgsmøde i Natur- og jagtstiudvalg. Det er aftalt, at der fremover ikke 
behøves at afholdes kredsmesterskab. Der bliver åben tilmelding til FM, således at hver 
kreds kan stille med op til 8 deltagere. Kreds 6 har muligvis op til 6 – 7 deltagere. Det 
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afklares når tilmeldingsproceduren er fastlagt. Kreds 7 vil muligvis lave et 
”Sjællandsmesterskab” i 2017. 

 Markedsbeskrivelse er rundsendt. Ingen kommentarer. Det enkelte medlem af 
kredsbestyrelsen udfylder ”sine” markeder og rundsender for kommentarer. 

 Dialogmøde vedr. jagttider 2016-10-04 kl. 19.00 i Stenlille Jagtforening. Husk tilmelding. 

 Årets vildtret kåres 2016-11-06 på Søholt Gods v/Maribo. JS deltager gerne på 
Kredsens vegne. 

 Lars Richter oplyser, at NST afholder invitationsjagter 3. november på Kongskilde og 
18. november i Hannenovskoven. Invitationer sendes ud til jagtforeninger efter tur iht. 
vort skema, inkl. Stevns. Har ikke hørt noget fra Erhardi endnu. Husk at promovere 
Nyjægerjagterne fra NST. 

 Skydebanekapacitet: mangler info fra Ringsted, Næstved og Guldborgsund. 

 Hundekoo – Næstved og andre kigger efter ny. 

 Hjortevildtsformand i stedet for Jakob Bak. Der er kommet et enkelt forslag fra Kreds 7: 
Henrik Wad Jørgensen, Svebølle. Nogle der kender ham? Har bedt Musse kommentere 
på ham. 

 DJ ønsker at afholde et møde vedr. strategiplanen 2017 – 2021 og følgende 
mødedatoer er i spil: 20, 21, 22 og 29-09 samt 10-10. SR kan ikke 21. JS: kan ikke 21, 
22, og 29. 

 I lighed med HB medlemmerne får Kredsformændene lov at låne enten en Ipad eller en 
HP bærbar computer af DJ. Udleveres i løbet af efteråret. 

 Medlemskoo ønsker at få tilskud til lerdueskydning ifm. Åben Skole i Næstved (tidligere 
fremsendt). 30 deltagere a 100,-. Medierne og Ole Eriksen skal orienteres. 
Kredsbestyrelsen støtter op om projektet og SJ meddeler det til Finn. 

 
B. Næstformand 

 JS: Haglprøvedommer i Niløse, 21 deltog og 14 bestod. 

 JS: samkørsel til indvielse af Jagtens Hus. Hvert Jægerråd bedes arrangere samkørsel 
for de delegerede. 

 
C. Kasserer 

 JH: har ca. 50.000 til resten af året. Passer meget godt med budgettet. 

 DJ arbejder på, at alle fremover skal kunne indsende scannede bilag. Når det er 
vedtaget, informeres vore koo. 

 Tilmeldingssystemet Flexminds er startet op. Koo kan vælge at få et aconto beløb 
udbetalt forud eller selv lægge ud og få pengene udbetalt, når der er godkendt 
regnskab. Aftales med kassereren individuelt. Orienterer om det på koo-mødet i 
november. 

 Der kommer nyt medlemssystem til november. 

 Flexminds mangler muligheden for gruppetilmeldinger. Det arbejdes der på. 

 Det ville være fint, hvis kredskasserer og kredsformand havde adgang til 
medlemssystemet for kredsen. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 JH på vegne af HB: Jægerrådet har haft et arrangement med vildt som mad. Der skal 
kunne leveres grydeklart vildt med opskrift til salg via forskellige afsætningskanaler. 
Ordre afgives sidst på ugen, jægeren bruger weekenden til at skaffe det, vildtslagteren 
behandler det i starten af ugen og det sælges så umiddelbart efter. Der er reguleret ca. 
500 rågeunger i kommunen.  
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 KJ: 24. september er der kursus i transport af ammunition. Der er behov for cpr-nr. i 

den forbindelse. Vil ikke sende via mail. Det er forsøgt at fjerne råger via laserlys. 
Rågerne er flyttet fra stedet, men har bygget reder inde i byen i stedet. Har planer om at 
samle alle med naturinteresserede i samme område på Sørbymarkedet. Vender tilbage 
med planer og budget for Sørbymarkedet til næste best.møde, så best. kan tale om det. 

 NBL: har været til Folkemøde. DJ parterede råvildt, der blev fortæret. Kræfterne er 
flyttet fra Folkemødet til Naturfolkemødet i Jylland. Er måske ikke den bedste 
disposition. Har lavet rågeregulering og serverer rågeungerne til Ringstednatten i 
starten af september. Skydebanen er ryddet med udgangen af december 2016. Der er 
ikke fundet nye arealer. Der forsøges med at fokusere på bueskydning i Ringsted i 
stedet. Der var færre udstillere på Country Fair. 

 SR: Duck tube-projektet kører. Der er fundet sponsor og produktionsskolen skal 
producere. Sættes ud til vinter i nogle af kommunens vandhuller (10 – 12). Der arbejdes 
på at lave en aftale med Næstved kommune omkring regulering. Der arbejdes på at få 
aftale om vandhuller til jagt. Muligvis kommer der bevægelige mål på den nye riffelbane 
ad åre. 

 Frank Lilholm: Bramgæs skal reguleres i Svinø-området. Forvolder stor skade. 
 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH: Hundeudvalget har møde sidst i august vedrørende gravjagt. Rævehold slutter i 
slutningen af året. Hvad gør man fremadrettet for at kunne træne vore rævehunde? I 
trækudvalget tales der om §3 områder. Når vi som jægere gavner biodiversiteten ved at 
lave vandhuller mm. så skal vi ikke bare være glade for at ”få” en tilladelse – vi er et 
aktivt bidrag. 

 SJ: hvordan går det med vor jagttegnsbog og lovsamling? Hvordan ser økonomien ud? 
SEH: der arbejdes på at forbedre økonomien. 

 KJ: der laves en del vandhuller til klokkefrøer. SR: der opformeres frøer til udsætning. 

 JS: Jagtens hus økonomi. SJ: Vi mangler endeligt regnskab, men det vil undre hvis 
budgettet på 60 mio overskrides. 

 SJ: Kredsformand Georg Jensen fra Kreds 5 indtræder i HB i stedet for Kaj Refslund. 
 

4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 27-08-2016: Ræveslæbsprøve, Næstved 

 03/04-09-2016: Markprøve, Sorø 

 09-10-2016: Vinderklasseprøve, Slagelse 

 Bondens Marked, Gisselfeld: 01/02-10-2016. LJ skaffer gerne hjælpere, men ønsker 
ikke at være tovholder. LJ kan deltage søndag. LJ taler sammen med SR om 
udstillingsmateriale. Kredsen har udnævnt en kompetent konsulent som tovholder 
(Frank Lilholm). 

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

 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Der blev diskuteret organisationsstruktur. Alle tænker store tanker og vender tilbage, så 
SJ kan få gode idéer med til udvalget. 

 
6. Koordinatormøde 2016-11-01 

 JH: vil fortælle om økonomi og procedurer. 

 Koo fortæller om 3 punkter i de respektive udvalg 

 Spørgsmål: Hvordan ønsker de at være bundet op: kreds eller udvalg? 

 Afholdes hos FLP kl. 18.00 
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 Kredsbest.møde kl. 17.30 

 
7. Kredsmøde 2017 

 Afholdes 2017-03-11 på Damme Kro 

 JH taler med kroen om menu og pris. 

 Samme oplæg som sidst – kuglepen bestilles. 

 Gæster reserveres plads med navneskilt. 
 

8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Mandag 2016-11-14 kl. 18.30 hos FLP. 
 

9. Evt. 

 Nyhedsbrev sendes ud i efteråret. Jagtforeninger: hvem skal repræsentere foreningen 
på Kredsmødet? Jægerrådsmøder: mulighed for at sende forslag til Kredsmødet. 

 NBL: der er ikke så stor deltagelse i praktiske nyjægerarrangementer. 


