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5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Strand- og havjagtkoo 
7. Markedsbeskrivelser 
8. Koordinatormøde 07-11-2017 
9. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
10. Evt. 

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

 Udsat til næste møde. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 Efter kredsmødet har vi per mail konstitueret os som følger: Næstformand JS, sekretær 
KC, kasserer JH. 

 Kredsmødet gik fint – fin stemning, gode indlæg og diskussioner. Og ikke at forglemme: 
jubilæumslagkagen i Kreds 6 var den flotteste af alle. 

 Nødberedskab i tilfælde af oliekatastrofe og lignende. H.H. Erhardi oplyser, at ”der 
arbejdes på en skabelon revidering af oliefugleberedskabet, jeg sidder i arbejdsgruppen 
pt. DJ kan være en vigtig brik herunder de enkelte kredse, men der er også mange 
andre spillere involveret, bl.a. alle grundejerne, andre organisationer mv. Vi vender 
tilbage når vi har fået afklaret ny beredskabsplan og rollefordeling i denne”.  
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 Der kommer et møde om råvildt på Gefion 11. september 2017. Program ikke helt 

færdigt endnu. Invitation sendes, når modtaget. 

 Jeg har bestilt nye sansekasser. Bliver leveret til SR, hvor de opbevares og udlånes på 
linje med andet messeudstyr. 

 
B. Næstformand 

 Intet at berette. 
 

C. Kasserer 

 Økonomi OK. 

 Frivillige hjælperes honorering er ved at blive revideret. Ser ud til 250.- pr arrangement. 
Rundsendes til bestyrelse og koo når klar. 

 Samkørsel optimeres videst muligt til repmødet. SJ sender opfordring efter næste 
kredsmøde. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 CC: Naturfond Danmark har købt Bøtø Plantage, der skal laves naturgenopretning (150 
hektar) bl.a. med to store folde med heste og køer. DJ er repræsenteret i følgegruppen 
ved CC. Jagt skal være en naturlig del af konceptet. 

 HB: Flytter til Nivå i august. 

 KJ: Intet at berette. 

 LJ: Har været på Roskilde Dyrskue som kredsunderviser sammen med Lili og vise 
træning af hunde. Har besøg af markvildtrådgiver Mikael Kirkhof Samsøe 31. maj kl. 
19.00, der fortæller om hvordan man kan optimere en lille ”bondejagt”. Alle er 
velkomne, men tilmelding via LJ nødvendig grundet forplejning. 

 NBL: Daniel Mærsk har været til første Grønt Råds møde. Har den opfattelse, at meget 
er bestemt på forhånd. Ringsted Jagtforening har meldt sig ind Bueskydning Danmark 
grundet træneruddannelsen. SEH: I Sorø har man den indstilling, at Grønt Råd skal 
have input til administrationen før beslutning skal træffes og det betones hver gang det 
er nødvedigt. Ellers er der ingen grund til at have rådet. CC: har brugt megen tid på at 
finde ud af hvordan man kan blive enige om råd til kommunen. Det, at der er enighed i 
rådet, siger kommunen, at de er glade for, men forholdsvis lidt bliver implementeret. KJ: 
Slagelse benytter sig af en del af de råd, de får fra Grønt Råd. 

 SJ for SR: Åbenskole, lerdueskydning er afholdt 29. april. Interview med DRP4 
Sjælland 16/5 08:15 om bukkejagt. Åbenskole Messe 22. maj, Jeg fortsætter 
samarbejdet med kommunen, har deltaget i en messe for samtlige kommunens 
skoleleder og en stor flok af lærere, samt en masse udstiller (foreninger der vil byde ind 
med noget). Vi har taget hul på DJ’s Naturligvis projekt, faktisk uden at vide det! Project 
”Naturligvis” kommer først til Sjælland om et år eller mere! Er i dialog med DJ’s Franz 
vedr. ”Naturligvis”. Har meldt mig til Vandrådet (Vandrådspakke 1) Næstved Kommune 
forventer at kunne give besked om sammensætningen af Vandrådet for 
Smålandsforvandet i midten af juni. Det giver gode relationer og indsigt i forvaltningen! 
TV2Øst: til programmet ”Mad med Mads og David” Jeg skal have Mads og en fotograf 
med på bukkejagt den 6. juni hvor efter de vil lave et program med buk på menuen. Jeg 
deltager 31. maj ved Næstved Kommunes stiftende generalforsamling for en 
venneforening for naturgrunden på Enø Kystvej 300, i folkemunde kendt som 
feriekolonien. Her arbejder jeg på at få en permanent udstilling om strandjagten i 
området ved hjælp af Karrebæksminde strandjagtforening. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
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 Deltog til FM i jagthorn. Hjortevildtforvaltningens høringsperiode sluttede i maj. Der er 

mange forskellige regionale indstillinger. Input fra KB til SEH vedrørende 
medlemsbladet. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Kvalifikations til FM i jagtskydning: Sorø 28-05-2017 

 FM natur- og jagtsti: Elmelund Odense 17. juni 2017 

 Jægersporting: Skovbo 18. juni 2017 

 Apporteringsprøve: Mogenstrup 16. juli 2017 + Stenlille 22. juli 2017 

 FM Jægertrap: Herning 30. juli 2017  

 FM apporteringsprøve: Stenlille 26. august 2017 

 Sørby Markedet (KJ): Det meste er klart. Fortæring efter regning, dog max 110,- pr. dag 
/ deltager. Afholder møde 30. maj, hvor de sidste detaljer fastlægges. 

 Bondens Marked, Gisselfeldt (LJ): Jens Thilsted kommer nok og griller. Får planlagt 
arrangementet i løbet af sommeren. 

 Krenkerup Høstfest (CC): Lille arrangement. Umiddelbart ikke af større interesse for os. 
Venter på endeligt program inden beslutning tages. Tom Buxbom kan muligvis være 
kredsens repræsentant. CC spørger ham. 

 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Ingen forslag. 
 

6. Strand- og havjagtkoo 

 JS har muligvis et emne. 
 

7. Markedsbeskrivelser 

 KJ har udarbejdet beskrivelse for Sørbymarkedet. Vi bruger den som mal fremover. 
Rundsendes efter nyt arrangement. Udfyldes af tovholder. 

 
8. Koo-møde 2017-11-07 

 Møde afholdes hos Frank – traditionelt møde. 
 

9. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Onsdag 30-08-2017 kl. 18.30 
 

10. Evt. 

 FLP: DCE, L&F og DJ undersøger høstdrab. 60 – 80 hektar græsareal på Svinø blev 
gået efter for høstdrab ved hjælp af 6 hunde, og der blev fundet 6 rålam. Når 
gennemgangen er tilendebragt på de udpegede arealer i DK, vil resultaterne blive 
samlet og så skal man forsøge at finde ud af nogle måder, der kan minimere 
høstdrabene. 

 JS: CenterØst har et kæmpe problem med våbentilladelser. Pt. tager det 8 uger. Har 
talt med Morten Sinding omkring problematikken vedrørende våbenpas til England, når 
England træder ud af EU. 

 JH: skal en tur til Jylland og bl.a. se Jagtens Hus. Lene Midtgaard deltager. 

 NBL: i det nye medlemssystem er der et enkelt ekstraordinært medlem, der røg ud af 
medlemsregisteret. SEH får tilsendt detaljerne, så går han videre med det. 

 LJ: skuffemedlemskaber er et problem. Opfordring til at prisdifferentiere mellem 
medlemmer og ikke-medlemmer. 


