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Dato  2017-02-20 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby  
 
Mødedeltagere Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 

Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 

  Lars Kragh Jacobsen (LJ) – Faxe 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

 
Afbud  Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 

Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Jens Hovmand, Kasserer (JH) 

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 2017 
7. Koordinatormøde 
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 

 Der har været en enkelt interesseret i strand- og havjagtskoo-posten: Karsten Søvang. 
Men har efter overvejelse ønsket at bruge sin tid lokalt i sin jagtforening. Skulle der 
være specifikke opgave / spørgsmål, så må han gerne kontaktes. Vi søger videre i 
baglandet. 

 Orientering om byggeregnskabet i Jagtens Hus. 

 Vor lokalredaktør er pt sygemeldt. Afløses af Henning Kørvel. 

 Næstved har behov for skiver til afstandsbedømmelse. SR undersøger med Næstved 
om det kun er ved afholdelse af prøve, der er behov eller om det er længere tid. SJ 
undersøger med koo om økonomi og afregning. 

 Der er godkendt støtte via jagtforeningspuljen til to projekter i Kreds 6: 
o Femø Jagtforening 12.000,- til udsætning af 3 rådyr. 
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o Kirke-Stillinge og Omegns Jagtforening 35.000,- (materialehus) 

Der er endvidere modtaget en ansøgning om støtte til køb af grund i Lundby ved vandet 
fra Næstved Strandjagtsforening. 
Der er 32.000,- tilbage i puljen. Bevillingsudvalget har KB’s støtte i at beslutte 
fremgangsmåde for tildeling af beløb. 

 
B. Næstformand 

 Har været involveret i et projekt med at spise mere vildt. Kun ganske få fugle kan 
handles. Listen af arter bør udvides. 

 CC: bramgæs må ikke handles, men fremover er der behov for det. SEH går videre 
med det. 

 Det kan være en god ide at åbne op for skydebane tidligere på sæsonen. Der er behov 
for det. 

 Der er flere isætningssteder til både, der bliver lukket. Det er ikke godt, at der bliver 
færre muligheder for strand- og havjagtsjægerne. 

 Der har været mange piv- og gråænder. Mange bramgæs, taffelænder og hvinænder. 

 Har været til Vordingborg Årsmøde. 4 deltagere. 
 

C. Kasserer 

 Vi har brugt 37.776 kr. mindre end budgetteret i 2016. 

 Fra nytår er der nye kørselstakster: 3,53 kr/km, så brug nye kørselssedler, som I kan 
hente på hjemmesiden. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 SR: LJ og SR har lavet høringssvar vedrørende vildtpassager i Hessede Skov. DJ har 
bistået. Duck-tube projektet er kørt i gang og fået mægtig  fin omtale. Har i samarbejde 
med Næstved Kommune og Næstved Strandjagtsforening afholdt rævejagt på Enø. Der 
blev skudt 3, fundet en druknet og set 7 i alt. Der skal evt. etableres en kunstig 
rævegrav. Har afholdt Årsmøde med 8 deltagere. Morten Sinding kom og fortalte om 
national og international jagtpolitik. 

 CC: Salg af vildt fra Lolland. Projektet omhandler masser af udfordringer herunder 
stabile leverancer. Der skal laves forretningsplan og det er håbet, at projektet kan løbes 
i gang i løbet af 1½ år. Salg af fersk kød, charcuterivarer samt færdigretter / convenient-
retter. Har afholdt jægerrådsmøde med 6 deltagere. 

 HB: Har afholdt Årsmøde med 15 deltagere. SEH fortalte om nyt fra HB. SJ skal være 
opmærksom på, at der kan være tidspunkter, hvor mails sendes til både KB-medlem 
samt Jægerrådsformand, da de ofte har brug for samme info. Har et grønt råd i Lolland 
Kommune, der fungerer og har gjort det næste fra start. 

 LJ: Har afholdt Årsmøde med, hvor Jesper Schytte fortalte om vildtpleje. Der var 5 
deltagere.  

 Generel diskussion om medlemsinformationer og mulighed for at bruge medlemslister 
på jægerråds- og kredsniveau. 

 NBL: Har afholdt Årsmøde med 4 deltagere. Grønt Råds hidtidige repræsentant stopper 
og er erstattet med en yngre jægere. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH: De etablerende organisationer af DJU (DJ, DKK og FJD) har afholdt møde 
omkring prøveafholdelse og har besluttet at nedsætte et ad hoc udvalg, der skal give 
organiseringen og administrationen af de stående jagthundes aktiviteter et eftersyn. Der 
er i denne forbindelse udsendt en pressemeddelelse, der kan ses på: 
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http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/nyhedsarkiv/2017/organisering-af-de-staende-
jagthundes-aktiviteter/. Jagttidsforhandlingerne er i gang, hvor det biologiske grundlag 
for den enkelte art danner bedre grundlag for jagttidsforhandlingerne. 

 SJ: hvad er grunden til, at aflivning af olieindsmurte fugle kun sker, når fuglene kommer 
på land og ikke også ude på vandet? Der kan jo gå en hel del tid, før fuglene bliver så 
afkræftede, at de driver i land. SR: hvem i kredsen tager del i nødberedskabet i tilfælde 
af oliekatastrofer? SJ taler med Smærup og efterfølgende med Richter og Erhardi. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Bondens Marked – LJ er tovholder. 

 Skal vi deltage på Høstmarkedet i Krænkerup? Der fintænkes (CC). 

 Sørbymarkedet styres af Slagelse (KJ). 

 CC: vi bør købe en stor grill til brug på vore arrangementer. 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 SJ: KJ er langt på vej med markedsbeskrivelse – forventes modtaget indenfor 1 uge. 

 LJ: Der bør tildeles tøjpoint til kredsundervisere. SJ oplyste, at problemstillingen er på 
Kalø og der vendes tilbage. 

 
6. Kredsmøde 2017 

 Afholdes 2017-03-11 

 Afholdes på Damme Kro 

 Er indrykket i Jæger. 

 Invitationer sendt til gæster. 

 Hornblæsere: Jagthornskoo tager blæsere med 

 Dirigent: Susan Jørgensen 

 Indskrivning: kasserer og sekretær 

 Øl / vand sedler udleveres til gæsterne, koo og kredsbestyrelsen. 

 SJ sørger for stemmesedler fra DJ, bærbar samt projektor. KJ sørger for 100 
kuglepenne, der medbringes til kredsmødet. 

 JH har aftalt menu med Damme kro. DJ sponsorerer lagkage i anledningen af 25 års 
jubilæum. 

 Gæster reserveres plads med navneskilt. SJ sørger for det. 

 Dagsordenen gennemgået – ingen indkomne forslag. 

 Dagsorden mailes i morgen til alle Jægerrådsformænd. Dagsordenen skal rundsendes 
til alle tilmeldte jagtforeninger senest på fredag. 

 Hæderstegn diskuteret. 

 Vi starter med at synge en sang. 
 

7. Koo-møde 

 Frank Lilholm står for et lokalt arrangement. 
 

8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Mandag 29. maj 2017 kl. 18.30 
 

9. Evt. 

 Frank Lilholm: Kreds 7 har lavet årshjul over alle deres aktiviteter. Frank er i gang med 
at udarbejde tilsvarende årshjul for kreds 6. 
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