
                                                                                                                                                

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde med koordinatorer. 
Dato: 02. maj 2017                                Tid: 19.00 – 21.00                           Sted: Kielbergvej 1, 5750 Ringe     
Ordstyrer: MBS                                 Referent: TJ                             

   

Kredsbestyrelse: 

MBS Michael Bregnholm Søgaard  Kredsformand 

AHJ Asbjørn Hellesøe – Jensen  DJ Odense 

PHO Paw Herløv Olsen  DJ Assens 

TJ Torben Jensen   DJ Svendborg 

JT Jens Thomsen   DJ Fåborg Midtfyn 

NCJ Niels Christian Johansen  DJ Middelfart 

OV Ove Pedersen   DJ Nordfyn 

HJ Henrik Juhl   DJ Ærø 

JSR Johnny Sander Rasmussen  DJ Langeland 

Kredskasserer: 

TM Tonny Mikkelsen  Kredskasserer 

Hovedbestyrelsesmedlem: 

GGJ Georg Guldberg Jensen  Hovedbestyrelsesmedlem 

 

 

Kredskoordinatorer: 

KB Kim Broholm   Vildtpleje & jagtsti 

SJ Steffen Jensen   Bue 

AGJ Arne Greve Jensen  Skydevogn 

PEN Pouel Erik Nielsen  Riffel 

GGJ Georg Guldberg Jensen  Uddannelse 

BR Bjarne Rullhøj   Flugtskydning 

OV Ove Pedersen   Ny jæger & frivillig jagtprøve 

JA Jerrik Andersen   Regulering 

NCJ Niels Christian Johansen  Hunde 

BA Brian Andersen   Jagthorn 

PHO Paw Herløv Olsen  Web. 

KLN Karsten L Nielsen  Strand & havjagt 

PLO Per Nyegaard Olsen  Friluftrådet Nord 

KH Knud Hansen   Friluftrådet Syd 

EBA Erik Bech Andreassen  Hjortevildtgruppen Fyn 

Gæster: Frowin Lennart Rasmussen  DJ Nordfyn 

 

Fraværende. 

Per Nyegaard Olsen -  Kim Broholm  -  Brian Andersen  

 

 



                                                                                                                                                

DAGSORDEN: TID: 
 
Pkt: 01 

 
Siden sidst ved kredsformand MBJ 
 

 
5 min 

 
Pkt: 02 

 
Orientering om kredsens økonomi GGJ / TM 
 

 
3 min 

 
Pkt: 03 

 
Orientering fra hovedbestyrelses GGJ 
 

 
5 min 
 

 
Pkt: 04 

 
Orientering omkring livsstilsmessen Valdemarslot 2017 JT 
 

 
5 min 

 
Pkt: 05 

 
Udflytning fra depot Højstrup MBS 
 

 
3 min 

 
Pkt: 06 
 

 
Elmelund jagthundetræning jvf. kommissorium for 
samme NCJ 

 
5 min 

 
Pkt: 07- 22 
 

 
Orientering fra kredsens koordinatorer        KB - SJ - AGJ – PEN - 

GGJ – BR – OV – JA – NCJ – BA – PHO – KLN – EBA – PLO -KH 

 
60 min 
4 min pr. mand 

 
Pkt: 23 
 

 
Næste møde dato & sted 
 

 
2 min 

 
Pkt: 24 
 

 
Eventuelt 
 

 
30 min 

 

Særlige bemærkninger:  

Pkt: 6 

D J kreds 5 har 2 bestyrelsesposter i Elmelund Jagthunde træning - Hundekoordinator kreds 5 – er formand for 

bestyrelsen, i øjeblikket undertegnede, som ønsker kredsbestyrelsen bemyndiger mig til at udpege D J´s andet 

bestyrelsesmedlem - Endvidere at D J kreds 5 har en post i samme bestyrelse, som kaldes observatør af midlertidig        

karakter – jeg betragter “det midlertidige “ som ophørt, hvorfor denne funktion bør nedlægges.   

Det forventes kredsbestyrelsen informerer de berørte parter om eventuelle ændringerne. 

Med venlig hilsen 

Niels Christian Johansen 

 

 



                                                                                                                                                

Referat: 
 

 

Pkt. 01 Siden sidst ved kredsformand  

 Kredsformanden bød velkommen, også til Lennart som er med som gæst. Velkommen til 

Ove som ny medlem af kredsbestyrelsen 

 Stor mødeaktivitet, dyrskuet har ønsket vi deltager, men dette er ikke aktuelt pga. 

økonomien. 

 Livstilsmessen på Valdemars Slot 

 Jægerrådsmøder afholdt rundt. 

 Paw er ny webkoordinator for kredsen, brug ham. 

 Referater fra Jægerrådsmøderne kan sendes til Paw, som lægger disse på. 

 Stenstrup Lunde Kirkeby Jagtforening med 233 medlemmer er lagt sammen med 

Egebjerg til en fælles jagtforening med navnet  Egebjerg Jagtforening 

 Ny kasserer Tonny og Ove som ny repræsentant fra Nordfyn blev præsenteret, 

Pkt. 02     Orientering om kredsens økonomi 

 Den nye kasserer er ikke godkendt af banken til kredsens konto. GGJ varetager pt. 

Kredsens økonomi 

 Der er brugt lidt midler på mødeaktiviteter. 

Pkt. 03 Orientering fra hovedbestyrelses  

 Jagttidsforhandlinger kan der ikke oplyses om, de er fortrolige 

 Kreds og HB møder skal synkroniseres  

 Årshjulet omkring aktiviteter er udsendt 

Pkt. 04 Orientering omkring livsstilsmessen Valdemarslot 2017  

 Det er koordinatoren selv der finder de folk de ønsker at bruge. 

 Fuglekasser og pandekager bliver en aktivitet. 

 Der er ingen kontant afregning til medhjælperne, ud over fribilletter og forplejning. 

 Der er udarbejdet skitseforslag til placering af aktiviteterne 

Pkt. 05 Udflytning fra Højstrup. 

 1. juni 2017 skal lagerpladsen forlades i Højstrup. Hvis der er nogen der kender 

lagerforhold til udlejning så meld ind. FAF forsøgsgård udlejer lokaler 

 AG foreslår placeringen i Ringe hvor vi har haft skydevognene placeret. AG undersøger 

muligheden. 

Pkt. 06    Elmelund jagthundetræning jvf. kommissorium for samme  

 Observatørposten sløjfes. NC ønsker en mere i Elmelunds bestyrelse. Vagn blev foreslået 

og godkendt. som bestyrelsesmedlem. Kredsen undersøger hvad vi har af pladser. Michael 

tager fat i Naturstyrelsen. 

Pkt. 07 – 22 Orientering fra kredsens koordinatorer   



                                                                                                                                                
       

 Kim Broholm havde fremsendt resultat fra jagtsti arbejdet. Se mail. Kim Broholm udpeget 

til den ledige post. Sagen afgøres på næste kredsbestyrelsesmøde. 

 Buekorodinator Steffen orienterede. Der er et lille problem omkring dem der ikke er 

medlem. Svendborg Buejæger er velkommen til at bruge kredsens hjemmeside. 

 Skydevogne Arne Greve. Skydepladsen på Elmelund er nu på plads. Ved skydning med 

aspiranter skal NS have alle data på disse. Vejen giver større gang. De 2 nye skydevogne er 

klar, den gamle er ved at være færdig. Det bliver dyrt at reparerer, kredsbestyrelsen siger 

ok efter prisindhentning. JT efterspurgte diverse numre på inventar. Vagn Aage Agri er ny 

hjælper på skydevognene.  

 Riffel Poul Erik udeblevet 

 Uddannelse ved GGJ. Der ruller en ny tillidsmandsuddannelse ud over efteråret, med 

forskellige linier. Baren skal sættes lidt højere. Efteruddannelse af flugtskydning  og riffel 

ikke i gang. 

 Medlem og rekruteringsudvalg har fundet årets jagtforening. Der indstilles at årets 

jagtforening nedlægges med udgangen af dette år. Aflæses evt. af nye tiltag. 

 Bjarne 28 maj kredsskydning til FM. Strandager har aftalt at de er arrangør, aftalt af 

tidligere koordinatorer. 

 Nyjæger og frivillig jagtprøve. Har delegeret i 2 frivillige jagtprøver . Ved Tonny var der 7 uf 

af 20.   26 med 5 der bestod ved Kim i Broby. Nogle ville have godt af at få prøven læst op, 

der mangler forståelse på hvad der forstås ved spørgsmålene. Sproget der benyttes skal 

revideres. 

 Jerrik nedlæggelse af rævegrave i Elmelund, er ok. Jerrik er godkendt af NS til Elmelund. 

Regulering har givet nogle opgaver. Bla. Mår. Måger giver lidt problemer, samt skabræv. 

Rågerregulering i gang. Jerrik skal stå for nyt kursus til reguleringsjægerne, men der er kun 

2 der ønsker dette pt.   

 NC hundekoordinator. Aporteringsprøve i Andebælle. FM i GOJ i udvidet arportering. 

Racedyst  kan alle stambogsførte jagtrelaterede racer deltage. En specialklub har set syd 

for grænsen jagtegnethedstest. Dette bør DJ ser på. 

 Brian jagthorn se mail. 

 Paw Webkoordinator uddannet på Kalø i sidste uge. Der er ryddet op på hjemmesiden, og 

der opfordres til at sende indlæg til Paw. 

 Strand og Havjagt Carsten ikke mødt. 

 Erik Hjorteformand. Travl forår med stor mødeaktivitet. Der er lavet indstilling fra kreds 5  

Då hjort. Når kronvildtet er færdig skal vi i gang med dåvildtet. 

 

Friluftrådet ved Knud. Brahetrolleborgs indhegning. Jagtskydebane ved Brahetrolleborg. 

Klintholm forsætter, og Monnet ligeså med 4-5 skydninger. Gæssenes antal er der fokus 

på, især Bramgæssene. Samarbejdet mellem jægerne og friluftsrådet fungerer godt. Der er 

forkert afskydning af hjorte ift. kalve 

 

Pkt. 23 Næste møde dato & sted 

 Besøg på Ærø en lørdag, Michael finder dato i samarbejde med Ærø 

Pkt. 24       Eventuelt 



                                                                                                                                                
 Husk at der kun må være kørsel og intet andet på køresedler. 

 Der indkøbes 4 flag til Valdemars Slot 

 Husk 10 maj temaaften vedr. råvildt. 

 Tillidserklæring  

 Michael forventer opbakning fra toppen i DJ på mødet den 4. maj. 

 Forretningsordenen afventer til næste møde. 

 Stor tak til Lennart for sit virke i Kredsbestyrelsen, samt hans store indsats. 

 

 

 

 

 


