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Sted: Midtfyns Fritids Center 

Dagsorden 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Beretning om kredsens virksomhed 

4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf.§26, stk. 2  

6. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen jf.§26 stk. 2 

6a. Indlæg om afrikansk svinepest v/Mariann Criél 

7. Valg af kredsformand jf.§22 stk. 2. Ikke aktuelt 

8. Valg af aktivitetskoordinatorer jf.§18 stk. 5 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jf.§23 stk. 2 nr. 4 

10. Indkomne forslag 

11. Orientering fra HB og administrationen 

12. Eventuelt 

Kredsformanden byder velkommen, og beder alle rejse sig og holde 1 minuts stilhed for HKH Prins 

Henrik og vore kammerater som faldt fra i det forgangne år. 

Ad1. Per Brunsgaard, Morten Sinding og Nicolai Kvolsbæk. 

Ad2. Poul Bundgaard fra kreds 4. 

Ad3. Ove Pedersen har overtaget pladsen i kredsbestyrelsen efter Lennart Frowin. 4. maj blev der 

afholdt stormøde i Ejbyhallerne, og d.10. maj var der møde på Centrowice om råvildtsygen. I november 

blev der afholdt et informationsmøde, om hvordan man får etableret en skydebane med ansøgninger, 

tilladelser osv. Senere i november, var der dialogmøde om jagttider i Ejby. Af de 7800 medlemmer, vi er 

i kreds 5, deltog 20! Den opbakning er simpelthen for dårlig. Med hensyn til den manglende deltagelse 

i kredsarbejdet fra Nyborg og Kerteminde, har jeg forsøgt at mægle, desværre uden held. Sagen ligger 

nu på formanden Claus Linds bord. 

Livsstilsmessen i maj måned på Valdemar Slot, var særdeles velbesøgt, 20-25.000 gæster lagde vejen 

forbi. Mange tak til de frivillige hjælpere. Dette arrangement gentages i år igen d. 19.-21. maj. 

83.000 kr., så mange penge var der jagtforeningspuljen. Alle pengene er uddelt, efter ansøgning, til 

forskellige jagtforeninger, men søg endelig igen. 
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Der har været afholdt haglskydeprøver med 294 deltagere, 189 bestod. 

Årets jagtforening 2017, blev Ejby-Harndrup og omegns Jagtforening. Dette var fuldt fortjent, når man 

ser, hvad der er af aktiviteter i foreningen. 

Der har været afholdt jagtgudstjeneste i Otterup kirke, flot pyntet og med jagthornstoner i 

kirkerummet. Efterfølgende var der kaffe og kage i jagtforeningens hus, hvor også præsten deltog. 

Forbundsmesterskaberne i jagtsti blev i 2017 afholdt i kreds 5 (Elmelund). Et rigtig fint og vel 

gennemført arrangement. 

Derudover har der været afholdt flere forskellige hundeprøver og racedyste. 

D. 11. april er der intromøde angående den ny lederuddannelse, og d. 23.-25. marts er der Jagt- og 

outdoor messe i OCC. 

Når I inviterer os (Georg eller Michael), så gør det i god tid, så vi kan passe det ind. 

Så har jeg lige et surt opstød: Facebook. Det er ubehageligt, at blive svinet til på Facebook. Især når det 

er nogen,, som jeg slet ikke kender! Ring dog til mig i stedet for, så vi kan diskutere problemet. 

Til slut vil jeg gerne takke HB, kredsen og formanden for det gode samarbejde. 

Steen Larsen, Nyborg:” Invitationen til møde med Jægerråd Nyborg?” Michael: ” Ja, det er strandet på 

grund af datoer. Sekretariatet udsendte forskellige datoer for et møde, men det lykkedes ikke, 

desværre. Nu er det Claus´ afdeling, at udrede trådene.” 

Ad4. Kredskasserer Tonny Mikkelsen gennemgik hurtigt regnskabet, og der var ingen spørgsmål det. 

Derfor godkendt. 

Ad5. Georg G. Jensen genvalgt uden modkandidat.  

Ad6. Michael Søgaard genvalgt uden modkandidat. 

Ad6a. Indlæg om afrikansk svinepest af Mariall Criél. Hun fortalte blandt andet, at smittede dyr dør 

hurtigt (3-8 dage), og at spredningen foregår via madrester, slagteriaffald og af mennesker. Virus kan 

overleve længe, også nedfrosset, i blod i 18 måneder, i kød 3 år. 

Spørgsmål fra salen:” Er der svinepest i Sverige?” Mariann:” Nej, det er der ikke.” 

Ad7. Ikke aktuelt. 

Ad8. Michael: ”Vi, i kredsbestyrelsen, plejer selv at udpege nye koordinatorer. Er der nogen, son som 

har indvendinger imod dette?” Det var der ikke. 

Kommentarer til de udsendte koordinatorberetninger. 

Arne Greve:” Er der nogle spørgsmål til min beretning? Jeg kan fortælle, at Peter Nørregård stopper på 

grund af sygdom, og Dorte Skov stopper på grund af tidsnød, og jeg stopper også. Jeg tager dog gerne 

med som instruktør. 

Lige til orientering. Den skydeplads vi har i Elmelund, er til jagttegnsaspiranter.” 

Poul Erik Nielsen:” Lige en kort orientering, udtagelse til jagtfeltskydning, foregår i år sammen med 

kreds 4, d. 9. juni i Højer. Dette på grund af ikke høstede afgrøder på Hindsholm” 

Michael Søgaard:” Vi mangler koordinatorer til strand- og havjagt, skydevogn og vildtplejerådgiver. Giv 

lyd, hvis I kender kvalificerede kandidater.” 

Ad9. Gennemgang af navne via slides på væggen. 
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Ad10. Ingen forslag. 

Ad11. Claus Lind:” Efter vi er færdige med alle kredsmøder, finder jeg en dato for et møde med Nyborg 

og Kerteminde”. Herefter var der en gennemgang af ny struktur, og medlemssituationen i de 862 

jagtforeninger i DJ. 

Claus Lind:” Vi har i forbundet indført sanktionsmuligheder. Hvis I har ”alternative medlemmer”, som 

ikke overholder vore vedtægter, bortfalder retten til bistand fra skydebanekonsulent, og juridisk 

bistand samt der er ingen penge at hente fra diverse puljer!”. 

Michael Stevns gennemgik alle de forandringer, som er sket i DJ: Jagtens Hus, nye medarbejdere, nyt IT 

system, nye kommunikationsformer. Og oven i alt det, er der også kommet en forordning i 

persondataloven, som træder i kraft i maj 2018. Dette indebærer en del, som man også i 

jagtforeningerne skal være opmærksomme på. Derfor vil DJ undervise i persondatabeskyttelse, mere 

herom vil blive udsendt omkring april. 

Til slut gennemgik Michael Stevns kort forbundets økonomi, som munder ud i et forventet lille 

overskud. 

Georg G. Jensen takkede for valget. Herefter gennemgik han opbygningen af den ny lederuddannelse. 

Uddannelsen er opbygget i moduler, som består af 2 grundmoduler(obligatoriske), hver af 2 dages 

varighed, herefter 4 mellemmoduler(hvoraf 2 er obligatoriske), som afholdes som aftenkurser (kl. 17-

22) og til slut 12 valgfrie moduler (hvoraf mindst 3 skal vælges). Uddannelsen er gratis, og skal 

færdiggøres inden for 3 år, og den er meritgivende. 

Der afholdes introduktionsmøde d. 11. april kl. 17-22 i Ejbyhallerne. Mødet er gratis, incl. mad. 

Vi har i tidsrummet 2013-2017 mistet 504 medlemmer, svarende til 6 %. Medlems- og 

rekrutteringsudvalget modtager gerne input, hvis nogen har idéer til at øge medlemstallet. 

Georg kom også med et forslag til en konkurrence:” Hvilken jagtforening i kredsen skaffer flest 

medlemmer i 2018?” 

Spørgsmål fra salen:” Aldersfordelingen blandt medlemmerne, kan den ses?” Claus Lind:” Efter 

implementeringen af vores nye it-system er det blevet mere gennemsigtigt, så ja vi kan se fordelingen”. 

Jens Thomsen:” Hvis en forening med ”skuffemedlemmer” søger hjælp hos forbundet, straffes 

Jægerrådet så?” Claus Lind:” Nej, sanktionerne gælder kun den enkelte forening”. 

Niels Chr. Johansen:” Vi skal stå ved vores meningers mod, og ikke være bange for at sige vores 

mening”. 

Flemming Sørensen:” Angående medlemsrekruttering, så har I været for længe om at komme ud af 

hullerne. Flere og flere får jagttegn, og færre bliver medlem!”. Claus Lind:” Opgaven er vores 

allesammens, HB kan ikke alene. Vi skaber værktøjerne, og så må I hjælpe til!”. 

Claus Lauritsen:” Jeg vil gerne opfordre jer til at bruge Facebook. Det er et godt redskab til 

kommunikation og hvervning af nye (unge) medlemmer”. Claus Lind:” Selvfølgelig kan Facebook 

bruges, men med omtanke”.  

Thomas Hansen:” Vores medlemmer melder sig ud, på grund af et dårligt blad (Jæger). Kan man melde 

bladet fra?” Claus Lind:” Ja, det kan man, så sparer man 133 kr.”. 

Ad12. Erik Bech Andreassen:” Jeg vil lige reklamere for om hjortevildt, som foregår d. 15. marts kl. 19 

på Centrowice”. 

Torben Jensen:” I kan stadig nå at tilmelde jer kurset ”transport af ammunition”, henvend jer blot til 

mig”. 
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Michael Søgaard for deltagelsen i årsmødet. 

Mødet sluttede kl. 21.25 

 

Referent: Fini Kjærsgaard. 

 

 

 

 

 

 


