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Hovedbestyrelsen 
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Sted 

 

 

Comwell Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping, Denmark, 

 

Mødedeltagere 

 

Claus Lind Christensen (CLC), Henrik Frost Rasmussen (HFR), Jens Bjørn 
Andersen (JBA), Stig Egede Hansen (SEH), Leif Bach (LBA), Norbert F. V. 
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(MLA) og Jens Venø Kjellerup 
   

 

Administrationen 

 

Michael Stevns (MIS), Jens Kjær (JKJ), Niels Søndergaard (NIS), Joan 
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1. Mødedeltagere 

Dette punkt er indsat i dagsordenen af hensyn til synkronisering med nummereringen af punkter i den digi-
tale dagsorden i Admincontrol, som kun er til rådighed for HB. 
 

Claus Lind Christensen (CLC), Henrik Frost Rasmussen (HFR), Jens Bjørn Andersen (JBA), Stig Egede 
Hansen (SEH), Leif Bach (LBA), Norbert F. V. Ravnsbæk (NRA), Georg G. Jensen (GGJ) og Marie-Louise 
Achton-Lyng (MLA) og Jens Venø Kjellerup 
   

 

Michael Stevns (MIS), Jens Kjær (JKJ), Niels Søndergaard (NIS), Joan Brønnum Kvist (JBK), Hanne Sme-

degaard (HSM) (referent). 

 

2. Godkendelse af dagsorden 

 
Ansvarlig: 
CLC 
 
Sagsfremstilling: 
 
Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden til indeværende hovedbestyrelsesmøde som er lagt ud på Admincontrol 20. september 2017. 
 
 
 
Bilag: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender dagsordenen.  
 
 
Beslutning:  
 
 
Bemærkninger: 
 
 
 
Kommunikation: 
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3. Godkendelse og underskrift af referat fra HB møde den 29. august 2017 og mailcirkulation 

 

Ansvarlig: 

HAS/CLC 

 

Sagsfremstilling: 

 
Jfr. forretningsordenen skal referater fra mødet den 29. august 2017 godkendes og underskrives på det 

næstkommende møde. 

Referaterne blev lagt på Admincontrol og sendt til HB-suppleanter og ledergruppen den 31. august d.å. 

med frist for bemærkninger til den 4. september d.å.  

Der er indkommet en bemærkning til punkt 9 i referatet af den åbne del af mødet fra NRA. Jfr. bemærk-

ningen er referatet blevet rettet og rettelsen er sendt til godkendelse hos HB den 4. september d.å. Der 

har ikke været bemærkninger til rettelsen, hvorfor den betragtes som godkendt.  

 
 
Konklusion fra mailcirkulation udsendt 19. september 2017 
Der er den 19. september 2017 udsendt dagsorden til mailbehandling med et enkelt dagsordenspunkt ved-
rørende indstilling af to kandidater, Jens Bjørn Andersen og Tina Hansen, som begge er bosiddende på 
Mols, til bestyrelsen for National Park Mols Bjerge. 
Hovedbestyrelsens medlemmer har alle meldt tilbage inden 20. september d.å. med godkendelse af ind-
stillingen.  
 
 
Bilag: 

Åbent bilag, Dagsorden til mailbehandling, indstilling af to kandidater til NP Mols Bjerge 

 

Økonomi: 

Punktet er i sin fremstilling ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender referaterne af mødet den 29. august d.å. med ovennævnte 

bemærkning og at referat underskrives. Endvidere at HB tager konklusionen fra mailcirkulationen til efter-

retning. 

 

 

Bemærkninger: 

 

 

Beslutning:  

 

 

Kommunikation: 
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4. Punkter på den lukkede dagsorden 

 

1. Orientering (lukket) 

HB orienterer hinanden om forskellige emner, der af strategiske årsager er lukkede. 

 
2. Aktuelle juridiske sager 
 
 
3. Jagtpolitik – status større sager 

HB orienteres om status for de større jagtpolitiske sager og der foretages prioritering af verserende jagt-

politiske sager. Sagen er lukket af strategiske årsager. 

 

4. Bestyrelsesevaluering 

 

5. Eventuelt. 
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Punkter til beslutning: 

5. Budgetforudsætninger – budget 2018 

Ansvarlig:  

Ledergruppen 

 
Sagsfremstilling: 
 

Som tidligere besluttet er der udarbejdet to faglige oplæg til drøftelse med henblik på prioritering af om-

råderne. Efterfølgende vil administrationen arbejde videre med disse for så vidt angår de økonomiske kon-

sekvenser af det besluttede. 

Oplæg 1: Oplæg om behov for ny jagtfaglig viden v/NIS 

Oplæg 2: Oplæg om kommunikative indsatsområder for at medvirke maksimalt til fastholdelse og rekrutte-

ring af medlemmer v/JBK 

Siden seneste HB-møde har regeringen i sit forslag til Finanslov 2018 foreslået, at momskompensationen til 

foreninger med almennyttige formål, såsom bl.a. Danmarks Jægerforbund, afskaffes helt med virkning al-

lerede fra 2018.  

I vores foreløbige budgetforudsætninger er indregnet et beløb på 1,2 mio. kr. herfra. Administrationen vil 

i de kommende uger overveje, hvordan denne eventuelle manko eventuelt kan pareres. Der er taget kon-

takt til Friluftsrådet sammen med hvem, vi har været i pressen og gjort opmærksom på konsekvenserne. 

Vi overvejer ligeså at tage endnu mere direkte kontakt til forskellige politikere.  

Budgettet fremlægges i endelig udgave på HB-møde den 13. december 2017. Der vil på møderne i oktober 

og november 2017 blive fremlagt status på budgetarbejdet. 

 

Bilag: 

Lukket bilag, Budgetforudsætninger 2018, (samme bilag som til augustmødet). 

Lukket bilag, Budgetforudsætninger, Viden strategi 

Lukket bilag, Budgetforudsætninger, Jagtfaglige emner 

Lukket bilag, Budgetforudsætninger, Bruttoliste med projektideer (Eftersendes) 

Lukket bilag, Budgetforudsætninger, Kommunikation 
 

Økonomi: 

Gennemgås på mødet. 

 

Indstilling: 

Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til de foreslåede prioriteringer i de fremlagte oplæg med henblik på 

indarbejdelse af økonomiske konsekvenser for budget 2018.  

Beslutning:  

Kommunikation:  
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6. Jagttider 

Ansvarlig: 

CLC 

 

Sagsfremstilling: 

HB orienteres om de igangværende evaluering af jagttiderne, som forventes afsluttet på vildtforvaltnings-

rådsmødet den 28./29. september 2017. 

Bilag: 

Ingen. 

 

Økonomi: 

Ingen. 

 

Indstilling: 

Det indstilles at hovedbestyrelsen drøfter den fremlagte status. 

 

Bemærkninger:  

 

Beslutning:  

 

Kommunikation  
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7. Revision af vildtskadebekendtgørelsen (regulering) 

Ansvarlig: 
NIS 
 
Sagsfremstilling:  
Punktet er en genfremsættelse fra mødet den 29. august d.å. 
 
Vildtskadebekendtgørelsen er under revision, og behandles i en arbejdsgruppe under vildtforvaltningsrå-
det. Det forventes, at en revideret vildtskadebekendtgørelse skal træde i kraft først i 2018. 
 
Bilag:  

Lukket bilag 6.1, Notat vedrørende regulering (bilaget fra augustmødet) 

Lukket bilag 6.2, Katalog, regulering, effektivt og enkelt (bilaget fra augustmødet) 

Lukket bilag 6.3, Regulering, udkast til målsætning, jagtpolitisk katalog (bilaget fra augustmødet) 
 
 
Økonomi:  
Ingen  
 
Indstilling:  
Det indstilles, at HB hovedbestyrelsen tager stilling til kataloget ”Regulering – effektiv og enkelt” samt 
målsætningen til det politiske katalog. 
 
Bemærkninger:  
 
 
 
Beslutning:  
Punktet blev ikke behandlet af tidsmæssige årsager. 

 

Kommunikation: 
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8. Abonnement på systemet Admincontrol 

Ansvarlig 

MIS/HSM 

Sagsfremstilling: 

HB har tidligere drøftet behov for et system til styring af dagsordner, referater og bilag og fik en kort in-

troduktion til systemet Admincontrol på mødet i maj. Det blev da aftalt, at HB skulle teste systemet af 

med henblik på stillingtagen til køb.  

Systemet ligner i sin opbygning den måde, man kan styre mapper på i Outlook og Dropbox. Forskellen er, 

etablering af mapper og arkivering af bilagene sker centralt, hvorefter de, der har adgang, kan hente bilag 

og skrive ud herfra efter behov. 

Systemet har flere fordele, herunder 

- at alle sidder med de samme bilag 
- at man slipper for at få materialet delt over flere mails på grund af størrelsen 
- at man kan tilgå bilagene hvor som helst og når som helst uden hensyn til om det er på pc eller 

Ipad 
- at man kan lave notater, understrege mv. i bilaget, mens læser det på skærmen. 

 
Systemet er i første omgang tiltænkt Hovedbestyrelsens arbejde, men kan udvides til også at omfatte ud-
valg på sigt. 
 
 
Bilag: 

Åbent bilag 7.1 Tilbud på abonnement på Admincontrol 

 

 
Økonomi: 
Årligt kontingent på 35.000 kr. ekskl. moms. 
 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen godkender indgåelse af vedlagte aftale om brug af systemet Admincon-
trol. 
 
 
Bemærkninger:  
 
 
 
Beslutning:  
 
 
Kommunikation: 
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9. Mødeplan, HB og formandsmøder 2018 

Ansvarlig: 
HSM 
 
Sagsfremstilling: 
 
Der er nedenfor anført forslag til mødeplan for HB møderne i 2018. Planen følger i store træk mødeplanen 
for 2017. Dog er der indsat et to-dags møde i 26. – 27. oktober, idet Hovedbestyrelsen tidligere har tilken-
degivet at det kan være hensigtsmæssigt med to længerevarende møder om året. Såfremt HB godkender 
et to-dags møde i oktober, bortfalder den foreslåede mødedato den 31. oktober.  
 
 

Tidspunkt: Sted: 

Fredag d. 12. januar  
Kl. 15.00 – 20.00 

Comwell Sorø  
Abildvej 100, Sorø, og  

Lørdag: 
Bonderupvej 148 
4370 St. Merløse 

Lørdag d. 13. januar  
 

Torsdag d. 22. februar  
Kl. 15.00 – 20.00 

Jagtens Hus 

Torsdag d. 22. marts  
Kl. 15.00 – 20.00 

Sjælland 

Fredag d. 4. maj 2017 
HB frokostmøde Kl. 12.00 - 14.00 
(Formandsmøde) 14.00 – 17.00 

 
 
Vingsted 

Lørdag d. 5. maj  
10.00 – 16.00 Repræsentantskabsmøde 

Onsdag d. 30. maj  
15.00 – 20.00 

Jagtens Hus 

Fredag/lørdag d. 8. – 9. juni  
(Planlægningsseminar) 

Jagtens Hus 

Torsdag d. 30. august  
Kl. 15.00 – 20.00 

Sjælland 

Onsdag den 26. september 
Kl. 15.00 – 20.00 

Jagtens Hus 

Eventuelt temamøde 
Fredag den 26. oktober  
Kl. 15.00 – 20.00 

 
 
Ikke afgjort 

Lørdag den 27. oktober 
09.00 – 115.00 

 

Onsdag d. 31. oktober  
Kl. 13.00 – 17.00  
(Mini-formandsmøde) 17.00 – 22.00 

Jagtens Hus 

Torsdag d. 22. november  
Kl. 15.00 – 20.00 
Mødet er reserveret, men afholdes kun, hvis der vurde-
res at være behov herfor 

Jagtens Hus 

Onsdag d. 12. december  
Kl. 13.00 – 17.00 
(Formandsmøde) Kl. 17.00 – 22.00 

Fyn 
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Bilag: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Punktet er i sin fremstilling ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 
 
Indstilling: 
Hovedbestyrelsen bedes tage stilling til mødeplanen. 
 
Beslutning:  

 
Kommunikation: 
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Punkter til drøftelse: 

10. Jagtsti 

Ansvarlig 

JVK 

Sagsfremstilling:  

Jagtsti mangler pt. koordinatorer i kreds 2,4 og 6, og udvalget vil derfor gerne opfordre HB medlemmerne 

i de pågældende kredse til at lægge pres på kredsen for at finde nye koordinatorer. 

Udvalget oplyser, at der er registreret 1553 timer i første halvår af 2017 = samlet forbrug af frivillige ti-

mer på jagtsti af koordinatorer og hjælpere. Statistikken er indsamlet af fungerende udvalgsmedlemmer. 

Endvidere har udvalget vedtaget nye regler for Kreds- og FM i Natur- & Jagtsti til og med august 2018:  

• Holdkonkurrencen ved FM nedlægges 
 

• Der oprettes tre klasser ved FM 2018: Elite, Jæger og Nyjæger  
 

- Har man vundet FM inden for de sidste 5 år, skal deltageren tilknyttes eliterækken.  
- Vinder af Jægerrækken kan ikke deltage i Jægerrækken året efter.  
- Nyjæger er man efter gældende DJ tolkning (3 år fra bestået jagtprøve). 
- Nyjægere kan godt vælge at stille op i anden række end nyjæger-rækken.  
- Deltagelse i FM Eliterække kræver at deltageren har gennemført en kredsjagtsti samme 

år. (frit valg af kreds) 
- Mesterskabsudvalget forbeholder sig retten til at fordele deltagere i bestemte rækker. 
- Deltageren kan frit vælge, hvilken række denne ønsker at stille op i, hvis øvrige krite-

rier er opfyldt.  
 

- FM 2018 afholdes i kreds 8  
 

- Fem kreds-jagtstier afholdes i 2018  
o Kreds 1 + Kreds (2) 

o Kreds 3 + Kreds (2)  

o Kreds 4 + Kreds 5 

o Kreds 6 + Kreds 7 

o Kreds 8  

 
Bilag: 
Ingen  
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og at der lægges pres på at finde 
nye koordinatorer i kreds 2, 4 og 6.  
 
Bemærkninger:  
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 

 

Punkter til orientering: 
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11. Status, VFR 
 
Ansvarlig: 
CLC 
 
Sagsfremstilling: 
Der er møde i Vildtforvaltningsrådet den 28. september d.å. med nedenstående dagsorden. 
 

 
 
 
 
Bilag: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Punktet er i sin fremstilling ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.  
 
Beslutning:  

 
Kommunikation: 
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12. Plan for hverveaktiviteter 

Ansvarlig 

LBA 

Sagsfremstilling:  

Jfr. årshjulet skal Hovedbestyrelsen på dette møde have forelagt en plan for hverveaktiviteter til drøf-

telse.  

Der arbejdes for øjeblikket med:  

• Test af medlemsrekruttering på Facebook 
• Kampagne målrettet Facebooksegmentet. 
• Kampagnen er opbygget omkring Jæger, som rekrutteringsinstrument, da Jæger ikke vil 

kunne fremkalde voldsomme reaktioner fra Facebooks skare af negative følgere.  
• Kampagnen bygger på et specielt sammensat uddrag af Jæger med de 10-11 bedste artik-

ler fra det seneste år.  

• JuniorJæger-rekruttering via Projekt Naturligvis 
• Co-card til uddeling. 

• Kursistmapper 
• Via jagttegnsunderviserne udsendes kursistmapper med brochure, indmeldelsesblanket, 

nyjæger-tillægget og et nummer af Jæger til jagttegnskursister.  

• Rekrutteringsbrochuren Indflydelse, Indsigt og Interessefællesskab ligger stadig på lager og bliver 
flittigt brugt til arrangementer over hele landet. 

 

 
Bilag: 
 
Ingen.  

 

 
Økonomi: 
Ingen 
 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at Hovedbestyrelsen drøfter hverveaktiviteterne.  
 
 
Bemærkninger:  
 
 
 
Beslutning:  
 
 
Kommunikation: 
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13. International jagt - dokumentarfilm 

 
Ansvarlig:  

CLC/HFR 

 

Sagsfremstilling: 

Punktet er en genfremsættelse fra HB mødet den 29. august d.å. 

En stor del danske jægere tager i løbet af livet på jagt i udlandet. For at varetages jægernes interesser, 
også uden for landet grænser og som led i sikre den del af arbejdet med den internationale jagt, også be-
nævnt som trofæjagt, er der givet tilsagn til at støtte en fundraising kampagne, der skal have til formål 
rejse økonomiske midler til at producere en dokumentarfilm om jagten i det sydlige Afrika. Filmens formål 
er at beskrive de positive effekter af den internationale jagt, som at jagten er en del af forvaltningen i 
Afrika og er med til at sikre lokale midler til at opretholde levesteder, samt at bekæmpe krybskytteri. 
Derudover skal filmen også på en åben og ærlig måde vise jagten, og herunder også vise at kødet fra jag-
ten også avendes, som også er en del af jagten. Målgruppen for filmen er dermed den ikke jagende del af 
befolkningen. 
 
Baggrunden for, at DJ støtter dette projekt er, at vi ofte ser negative historier om trofæjagt ramme både 
danske og internationale medier. Dette er skadelige for både trofæjagten og jagt generelt set, hvilket 
blandt andet flere omgange har medført forslag til forbud af bl.a. import af trofæer til Europa.  
Derfor er dette emne også et prioriteret emne af FACE, der også støtter filmprojektet.  
 
Den negative medieopmærksomhed medfører bl.a., at flyselskaber og fragtfirmaer ikke vil transportere 
trofæer eller dele fra nedlagt vildt, for ikke at blive stillet i forbindelse med den internationale jagt. Der-
med påvirkes de medlemmer som drager på jagt i f.eks. Afrika direkte på en negativ måde. Her er der for 
dette område opstillet politiske mål i relation til trofæjagten. 
http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politisk-arbejde/aktuelle-sager/trofaeimportforbud/ 
 
Idemanden bag dokumentarfilmen er Jens Ulrik Høgh, og til at styre projektet er der nedsat en styre-
gruppe bestående af: 

• Jesper Rørbæk (Projektleder) 

• Ulf Scheibye (CIC) 

• Henrik Frost Rasmussen (DJ) 
 
Jægerforbundets bidrag til projektet er at forestå en indsamlingsplatform i Danmark, hvor de indsamlede 
midler overdrages til projektet på baggrund af konkrete afholdte udgifter og dokumentation herfor. Der er 
således ikke en økonomisk risiko forbundet med projektet. 
 
Parallelt indsamles der også midler på en international croudfunding platform. 
Målsætningen er at indsamle 250.000 kr. og såfremt dette mål ikke opnås og projektet ikke igangsættes, 
tilbagebetales midlerne til de personer der har doneret midler. 
Pt. er der indsamlet ca. 60.000 kr. i kontanter, samt produkter der kan sælges til en værdi på ca. 50.000 
kr. 
 
Ud over at støtte projektet der kan støtte vores politiske mål om at opretholde muligheden for at tage på 
jagt i Afrika, og hjembringe trofæer, så opnår DJ større indsigt i de udfordringer, de danske jægere møder 
på internationale jagter, og projektet forventes at bidrage med ny viden om mulighederne for at gennem-
føre crowdfunding projekter. Dette vil på sigt understøtter strategipunkt 5.2 og 5.3, der omhandler at 
sikre ekstern finansiering samt, at sikre årlige donationer, der kan sikre vores godkendelse efter ligningslo-
vens §8a 
Dertil giver projektet også viden om hvordan vi kan understøtte kommunikative budskaber, via eksterne 

partnere. 

http://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/politisk-arbejde/aktuelle-sager/trofaeimportforbud/
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Bilag:  

Lukket bilag 12.1, Project description – Nature of Hunting - English (Bilaget fra augustmødet) 
 

 

Økonomi: 

Ingen.  

 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Bemærkninger:  

 

 

Beslutning:  

 

 

Kommunikation 
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14. Oversigt over DJ repræsentation 

Ansvarlig: 

NIS 

 

Sagsfremstilling:  

 
Der er med dagsordenen vedlagt en oversigt over de forskellige DJ repræsentanter med angivelse af æn-
dringerne siden sidste år samt planlagte ændringer.  
 
 

Bilag: 

Åbent bilag 13.1 Oversigt over DJ repræsentanter 
 

 

Økonomi: 

Ingen 

 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager oversigten til efterretning. 

 

Bemærkninger: 

 

 

 

Beslutning:  

 

 

 

Kommunikation: 
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15. Orientering om DJ’s aktuelle situation 

 

Ansvarlig: 

CLC, MIS 

 

Sagsfremstilling: 

Der orienteres om den aktuelle situation. 
 
Jagtens Hus holder Åbent Hus dag for jagtforeningerne den 21. april 2018 
Der er planlagt ny Åbent Hus dag lørdag den 21. april 2018 fra kl. 10.00 – 16.00, hvor foreningerne kan 
komme, når det passer dem bedst inden for dette tidsrum. Der er ikke planlagt forplejning, da flere for-
eninger ved sidste Åbent Hus arrangement gav udtryk for, at de hellere selv ville stå for forplejningen på 
vejen, da de brugte turen som en udflugt. Der er derfor heller ikke behov for tilmelding. 
Datoen bliver snarest annonceret i medlemsbladet og JægerNyt.   
 
 
Persondataforordningen 
Projektet følger projektplanen.  

Som et vigtigt skridt i forhold til at skaffe overblik over den nuværende datahåndtering, har alle i admini-

strationen arbejdet med at identificere og beskrive de arbejdsprocesser, der er relevante for eget om-

råde, hvor persondata indgår. Der var deadline den 15. september, og projektgruppen er nu klar til næste 

skridt: At kortlægge, hvordan vi kan håndtere de registreredes rettigheder, kortlægge de nuværende da-

tabehandleraftaler og det nuværende IT sikkerhedsniveau. Der skal endvidere foretages risikovurdering af 

nuværende håndtering og identifikation af højrisiko områder. 

I forhold til inddragelse af jagtforeninger, jægerråd, kredse og HB er der indkaldt til workshop med følge-

gruppen i Jagtens Hus den 31. oktober. 

 
 
Miniformandsmøde den 26. oktober 2017 fra kl. 17.00 – 22.00 i Jagtens Hus 
Forslag til dagsordenspunkter:   

• Orientering om forløbet med jagttidsevalueringen 

• Medlemstilfredsundersøgelsen 

• Strukturdrøftelse 

• Eventuelt. 
 
 
Udbud haglskydeprøven 
Der har været afholdt møde den 4. september d.å., hvor riffel- og flugtskydningsudvalgene har gennem-
gået økonomien for afholdte prøver og sammenstillet den med de foregående års økonomi. På mødet har 
udvalgene sammen med administrationen udarbejdet et tilbud, som efter yderligere kvalificering og gen-
nemgang af økonomien er fremsendt til Miljøstyrelsen den 13. september. Vi forventer en afgørelse ultimo 
oktober. 

 

Arealleje, skydebaner på forsvarets arealer 
Der er aftalt møde med Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse om praksis for leje af Forsvarets skydeba-
ner, herunder prissætning. 

 

Skydebanekapacitet 
Strategi for skydebanekapacitet forventes klar til beslutning i HB til oktober.  
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Bilag: 

Ingen 

 

Økonomi: 

Punktet er i sin fremstilling ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 

 

Bemærkninger: 

 

Beslutning:  

 

Kommunikation:  
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16. Orientering om DJ’s medlemsudvikling og økonomi 

 
Ansvarlig:  

JKJ/MIS 

 

Sagsfremstilling: 

Budgetopfølgning 

Der er vedlagt en budgetopfølgning pr. 31. august 2017. Budgetopfølgningen vil ikke blive gennemgået, med 

mindre der er specifikke spørgsmål hertil.  

Kontingentindtægter og medlemsoversigt 

Oversigten over kontingentindtægter og medlemsoversigten vil ikke blive kommenteret på dette møde, 

med mindre der er spørgsmål hertil. 

 

Bilag:  

 

Åbent bilag, Budgetopfølgning overordnet og på kredse pr. 31. august 2017  

Lukket bilag, Budgetopfølgning pr. 31. august 2017  

Lukket bilag, Budgetopfølgning, Kontingentindtægter pr. 31. august 2017  

Lukket bilag, Budgetopfølgning, Medlemsoversigt pr. 31. august 2017 

 

 

Økonomi: 

Der henvises til sagsfremstilling og bilag. 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

 

 

Beslutning:  

 

Kommunikation 
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17. Medlemssystemet, status  

Ansvarlig:  
JKJ 

Ansvarlig: JKJ 
 
Sagsfremstilling: 
Systemet kører fortsat stabilt. Vi har udsendt rykkere hvilket ikke gav helt det, vi regnede med. Dog fun-
gerer faktureringen som den skal, og det større aktivitetsniveau, der er i foreningerne i efteråret, kan ses 
på omsætning og antal medlemmer. 
 
Vi er ved at forberede inddatering af de lokale satser for 2018, hvilket sker ved udsendelse af regneark 
der ved modtagelse retur kan indlæses direkte i de rigtige tabeller i medlemssystemet. 
Kun foreninger, der ønsker ændringer i de lokale satser, behøver at indsende. 
 
Arkene er udsendt til formand og kasserer pr. mail mandag den 18. september. Til de som ikke har mail-
adresse, så er der sendt et ark med posten fredag den 15. september. 
 
I de adressefiler, vi sender til distributøren i forbindelse med udsendelse af bladet Jæger, har vi påført en 
række nye segmenteringsgrupper som f.eks. kommune, køn, foreningskreds, medlemmets adressekreds 
etc., så vi kan målrette solgte indstik til udvalgte segmenter.   
 
Bilag: 
 
Økonomi: 
 
Indstilling: 
 
Det indstilles at Hovedbestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 
 
Beslutning:  
 
Ingen 
 

Kommunikation: 
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18. Orientering fra kredse og udvalg 

 
Ansvarlig: 
HSM 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
Trækvildtuvalget 
Repræsentation i Naturråd 

Planloven, som varetager den samlede planlægning af arealanvendelse i Danmark, er blevet revideret 1. 

juni 2017. I den sammenhæng er det slået fast, at der skal nedsættes lokale naturråd, som skal bistå kom-

munerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort. 

 
Naturrådene skal bestå af både benyttere og beskyttere fra landsdækkende og lokale foreninger i lighed 
med vandrådene.  
 
Naturrådet skal udarbejde forslag til kommunernes kommuneplan, som skal være grundlag for Grønt Dan-
markskort. Arbejdet i naturrådene skal være afsluttet 15. april 2018. Kommunerne skal have nedsat natur-
rådene inden 15. oktober 2017.  
 
Der nedsættes i alt 19 naturråd på tværs af kommunerne, opdelt på følgende geografiske områder: 
Jylland 
1. Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Læsø 
2. Thisted, Morsø og Jammerbugt 
3. Vesthimmerland, Rebild, Mariager Fjord og Aalborg 
4. Struer, Lemvig, Holstebro og Skive 
5. Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov 
6. Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande og Viborg 
7. Varde, Esbjerg, Fanø, Tønder, Billund, Vejen 
8. Silkeborg, Aarhus, Horsens, Skanderborg, Odder, Hedensted, Samsø 
9. Kolding, Vejle, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Fredericia 
 
Fyn 
10. Nordfyn, Kerteminde, Middelfart, Odense, Nyborg, Assens, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og 
Ærø 
 
Sjælland 
11. Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød, Egedal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe 
12. Herlev, Ballerup, Albertslund, Glostrup, Vallensbæk, Høje Taastrup, Ishøj 
13. Brøndby, Rødovre, København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby, Dragør 
14. Gribskov, Helsingør, Halsnæs, Frederikssund, Hillerød og Fredensborg 
15. Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse 
16. Vordingborg, Ringsted, Næstved, Faxe og Stevns 
17. Køge, Solrød, Greve, Lejre og Roskilde 
18. Lolland og Guldborgsund 
 
Bornholm 
19. Bornholm 
 
Der er orienteret ud om etableringen i JægerNYT 28. august d.å., så man lokalt er forberedt på udpegning 

af repræsentanter. 

SEH har som formand for trækvildtudvalget ansvaret for arbejdet med Natura 2000 områderne, en opgave 
der minder om det, der skal ske i de kommende Naturråd. Det er derfor aftalt, at SEH holder politisk fast i 
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opgaven, og på det kommende møde i trækvildtudvalget den 19. september får drøftet, hvordan DJ kan 
organisere arbejdet.  
 
 
Arbejdet med de stående hunde 
Den 12. september blev der holdt et indledende møde mellem DJ, DKK og FJD som opfølgning på Hovedbe-

styrelsens beslutning om at arbejde videre med udvikling af samarbejdet omkring ”de stående hunde”. 

I mødet deltog fra FJD: Per K. Kristophersen, Ole Dahl og Christian Johansen. Fra DKK deltog Jørgen 

Hindse, Henrik Johansen og Conny Jacobsen og Jens Glavind. Fra DJ deltog CLC.  

Der var på mødet enighed om at, formålet med mødet var at drøfte det videre arbejde med DJU analysen. 

Deltagerne bekræftede, at de ønsker at gå videre med arbejdet i henhold til den udarbejdede DJU ana-

lyse. Endvidere blev der nedsat et økonomianalyseudvalg bestående af to personer fra hver organisation. 

Ole Dahl Madsen fra FJD blev valgt som tovholder på arbejdet. 

Udvalget forelægger analysen for organisationerne den 3. oktober 2017. 

Der blev således ikke truffet beslutninger om løsninger eller fremgangsmåde, men alene tale om at få et 

mere detal6jeret overblik over økonomien i arbejdet med de stående hunde, inden man går videre i drøf-

telserne. Fra DJ deltager Kirstein Henriksen og Niels Søndergaard i opgaven omkring udredning af økono-

mien. 

 
 
 
Bilag: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Punktet er i sin fremstilling ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning.  
 
Beslutning:  

 
Kommunikation: 
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19. Kalender HB møder i 2017 

 
Ansvarlig: 
HSM 
 
Sagsfremstilling: 
 
Mødeplanen for resten af 2017 er anført nedenfor. Planen bliver ikke gennemgået på mødet. 
 

Tidspunkt: Sted: 
Deadline for punkter og bi-
lag til dagsordenen: 

Torsdag d. 26. oktober  
Kl. 13.00 – 17.00  
(Mini-formandsmøde) 17.00 – 22.00 

Jagtens Hus  

Mandag d. 20. november  
Kl. 15.00 – 20.00 
Mødet er reserveret, men afholdes kun, hvis 
der vurderes at være behov herfor 

Køge-Herfølge Jagtforening 
Billesborgvej 42B,  
4681 Herfølge 

 

Onsdag d. 13. december  
Kl. 13.00 – 17.00 
(Formandsmøde) Kl. 17.00 – 22.00 

Dalum Landbrugsskole 

Landbrugsvej 65 

5260 Odense S 

 

 
 
 
Bilag: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Punktet er i sin fremstilling ikke forbundet med økonomiske konsekvenser. 
 
Indstilling: 
Planen er vedlagt som orientering.  
 
Beslutning:  
HB tog orienteringen til efterretning. 
 
Kommunikation: 
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20. Evt.  

 
Ansvarlig: 

CLC 

 

Sagsfremstilling:  

 
 
 
Bilag:  
Ingen. 
 

Økonomi: 

Ingen. 

 

 

Indstilling: 

Det indstilles, at Hovedbestyrelsen tager eventuelle emner under dette punkt til efterretning. 

 

 

Bemærkninger: 

 

 

 

Beslutning:  

 

 

 

Kommunikation: 
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Årshjul 2017 

Følgende sager forventes behandlet i de anførte måneder. Ændringer kan forekomme. 

 Ja Fe Ma Ap Ma Ju Ju Au Se Ok No De 

An-
svar
-lig 

HB-arrangement                         
CLC 

Tildeling af hædersbevisninger                         
HSM 

Årsberetning                         
JBK 

Indstilling af dirigent til rep.møde 
            

HSM 

Repræsentantskabsmøde, forslag                         
HFR 

Repræsentantskabs- og formands-
møde, dagsordener             

HSM 

Repræsentantskabsmøde, godkendelse 
af materiale                         

HSM 

Revisors gennemgang af årsrapport og 
protokollat                         

JKJ 

Repræsentantskabsmøde gennemgang                         
HSM 

Beslutning om Jægerprisen 
            

MIS 

GF DJ Administration A/S 
            

JKJ 

Sweissudvalget, orientering             
CLC 

Udpegning af udvalgsformænd (i 
valgår)             

CLC 

Udpegning af aktivitetsudvalgsfor-
mænd (i valgår)             

CLC 

Sikring af repræsentation ved for-
bundsmesterskaber                         

HSM 

Konstituering (i valgår)                         
CLC 

Dansk jagtforsikring, orientering             
HFR 

Jægernes Naturfond             
CLC 

Godk. af ændrede kommissorier             
 

Drøftelse af budgetproces og -opfølg-
ning             

 

Den redaktionelle linje for Jæger  
            

JBK 

Strukturproces             
 

Plan for hverveaktiviteter                         
LBA 

Behandling budgetforudsætninger                         
JKJ 

Liste over repræsentationer 
                        

NIS 

Kalender næste år 
            

HSM 

Orientering fra det int. område 
            

HFR 

Vedtagelse budget                         
JKJ 

Vedtagelse af årsplan                         
MIS 

Investeringspolitik, genbekræftelse             
 

Persondataforordning             
 

Budgetopfølgning                         
JKJ 

Status større politiske sager (lukket) 
            

CLC 

Omfang (dage)  1 1 1 1 2   1 1 1 1 
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Yderligere emner til drøftelse: 

Oktober 2017 Skydebanestrategi (MLA) 
 
November 2017 Annoncepolitik (JBK) 
 Emnet kommer på dagsordenen som et led i de kommunikative indsatsområder, som 

drøftes under budgetforudsætninger på septembermødet.  
 
Januar 2018 DJ’s holdning til etablering og udvikling af store sammenhængende naturområder (CLC) 
 
Januar 2018 Struktur på hjemmeside 
 Som en del af de kommunikative indsatsområder er der lagt op til at skifte leverandør af 

platform for DJ’s hjemmeside, og i den forbindelse vil strukturen på hjemmesiden blive 
taget op til revision. 

 
 
Øvrige emner der endnu ikke er fastlagt drøftelse af: 
 Evt. Alkoholpolitik (alkohol i forbindelse med jagt) 
 
 

 
Oversigt over jagtpolitiske områder, som hovedbestyrelsen arbejder med p.t. 

Nedenfor er i uprioriteret rækkefølge anført en oversigt over de jagtpolitiske områder, hovedbestyrelsen 

arbejder med p.t. HBs behandling af disse emner er lukket af strategiske årsager, men på de områder, der 

er markeret med en stjerne findes der detaljeret information på hjemmesiden. 

*Jagttidsforhandlinger 
*Udsætning af ænder, fasaner og agerhøns 
*Fremtidens hjortevildtforvaltning 
Regulering 
Fordeling af jagttegnsmidlernes naturpulje 
Finansiering af rådgivning (markvildtlav) 
Våbenpakke 
Skydebanekapacitet 
*Oprettelse af våbenråd 
Tidspunkt for afholdelse af jagtprøver og rækkefølge af skydeprøver 
Gravsøgende hunde 
*Landbrugsstøtteregler (Naturpakken) 
*Import at trofæer 
Jagt på forsvarets arealer 
Servicetjek på naturdirektiver 
*Våbendirektiv 
*Buejagt – store hjortearter 
MTB i skovene 
Lempeligere vilkår for anlæggelse af nye og oprensning af søer 
Samtykke til jagttegn 
Løse katte 
Brug af slagfælder 
Bly i riffel ammunition 
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