
 

 

1 

 

 
 
 

Referat – Koordinatormøde 8. maj. 2018 
 
Sted: Svinøvej 157, 157 Lundby 
 
Deltagere: 
Arne Nielsen, Hundekoordinator (AN) 
Bo Højlund, Vildtplejerådgiver 
Brian Due, Buekoordinator 
Flemming Prægel, Riffelkoordinator 
Frank Lilholm Pedersen, WEB-koordinator 
Henrik Kjærside, Jagthornskoordinator 
Henrik Skibsted Jakobsen, Kredsbestyrelse 
Jens Hovmand, Kreds kasserer (JH) 
John Vinsbøl, Uddannelseskoordinator 
Kim Jepsen, Kredsbestyrelse 
Michael Kirkhoff Samsøe, Vildsplejerådgiver 
Pia Grønning, Friluftsrådskoordinator 
Steen Ulrich Rasmussen, Kredsbestyrelse (SUR) 
Stig Egede Hansen, Hoved- samt kredsbestyrelse (SEH) 
Susan Jørgensen, Friluftsrådskoordinator 
Torben Møller-Nielsen, Kredsformand (TMN) 
 
Afbud:  
Torben F. Nielsen, Frivillig Jagtprøvekoordinator 
Flere er ikke oplyst til referenten 
 
Referent: Henrik Skibsted Jakobsen 
 
Dagsorden: 

1. Fællesspisning 
2. Foredrag om motivering og involvering af andre i projekter v. Steen Broen 

Møller, SiriusUnity. 
3. Hver koordinator præsenterer kort sig selv og informerer om 2-3 emner fra 

deres udvalg. 
4. Kassereren orienterer 
5. Kredsformanden orienterer 
6. HB orienterer. 
7. Evt. 

 
Ad. 1. – Ingen bemærkninger 
 
Ad. 2. Foredrag 
Steen Broen Møller holdt et inspirerende foredrag med afsæt i sit virke hos 
slædepatruljen Sirius. 
Skal det koges helt ned siger han: Gør det nu bare – hvor svært kan det være? 
 
Han fortalte om hvad motivation er, om selvbestemmelsesteorien (den indre 
motivation). Om det at opbygge relationer for at kunne lede andre. Samt at vi 
skulle være opmærksomme på hvilke roller vi har i organisationen i vores mix 
mellem fagspecifikke kompetencer og vores proces/konsulent kompetencer. Er vi 
sagsbehandler, rådgiver, træner, faclitator eller iscenesætter. 
 
For yderligere om foredraget henvises til link udsendt af kredsformanden, hvor de 
viste power-points kan genses. 
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Ad. 3. 
Ved orienteringsrunden for koordinatorer havde TMN tal for de sidste to års 
resultater af de frivillige jagtprøver med fra frivillig jagtprøvekoordinator Torben 
F. Nielsen.  Overordnet er beståelsesprocenten er på 33 % i begge år, med lidt 
forskelle lokalt. TMN pointerede at det er vigtigt at vi fortsat laver disse frivillige 
jagtprøver. 
Efter dette får alle koordinatorer lejlighed til at præsentere sig og informere om 
deres udvalg. 
 
Ad. 4. 
Kredskasserer JH orienterer om at det er strammet op på metodikken omkring 
betaling fra forbundet. Der skal være underskrifter på bilag. Dette kan løses ved at 
scanne dokumenter eller ved at tage et foto af bilaget med underskriften på. 
Der skal være bilag på alt, hvis man ønsker omkostningen dækket. 
Husk lønnummer 
Der skal til og fra adresser på alle køresedler. Ved markprøver kan nærmeste 
gårds/ejendoms adresse anvendes. 
Der er stadig penge til at iværksætte flere aktiviteter i kredsen. 
 
Ad. 5.  
Som ny kredsformand præsenterer TMN sig grundigt og fortæller lidt om sin 
baggrund.  
Under kredsformandens orientering omtales følgende: 
Kredsen har ingen jagtsti-koordinator og TMN ønsker ikke som den tidligere 
formand at påtage sig dette. Hvis der ingen interesse er for jagtstiområdet ser TMN 
det ikke som en nødvendighed. Der er flere på mødet som støtter dette og kan 
berette om vigende interesse for dette område gennem flere år. 
SEH kan oplyse at der ikke mere vil blive arrangeret mesterskab i kredsregi. Med 
derimod et åbent årligt forbundsmesterskab. 
SUR kan berette om en børnejagtsti, der findes og anvendes i kredsen. Den bør 
gennemgåes og evt. opgraderes så den kan anvendes ved skole/børne-
arrangementer. 
 
TMN foreslår at vi bør have en Social Media koordinator så vi kan kommunikere til 
nyjægere, der har en helt anden tilgang til information. Han opfordrer derfor til at 
vi prøver at finde en ung person som vil kunne varetage denne opgave. 
 
Der opfordres til at være bedre til at melde tilbage på henvendelser fra 
koordinatorerne. F.eks. har det været svært for nyjægerkoordinator at få 
tilbagemeldinger ifb. med nyjægerarrangementet den 12. maj i Næstved. 
 
Der orienteres om retningslinjer for beklædning til tillidsfolk. Kredsformanden har 
en oversigt over point. Denne samt bestillingsseddel vil blive sendt ud snarest. 
 
Møde om råvildtforvaltning den 6. juni arrangeret af kreds 7 diskuteres. 
Prisniveauet er højt og ligger over niveauet vi normalt tager for lignende 
arrangementer i kreds 6. Der er tilmeldingsfrist den 13. maj. 
 
Ad. 6. 
SEH orienterer om: 
Antallet at forbundets samlede medlemmer er direkte afgørende for den 
indflydelse jægerne har i Vildtforvaltningsrådet. Koordinatorerne er frontkæmpere 
i kampen for at fastholde medlemmer og hverve medlemmer.  
F.eks. har kreds 6 i alt 200 færre medlemmer ultimo marts 2018 i forhold til ultimo 
marts 2017. 
I forbundet er rekrutteringsudvalget nedlagt. Opgaver med rekruttering af nye 
medlemmer er fordelt til samtlige udvalg, da rekruttering skal tænkes ind i 
samtlige aktiviteter, der udgår fra forbundet. 
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Der arbejdes videre med udvikling af strukturen i forbundet. SEH opfordrer alle 
med gode ideer til at sende dem til ham. 
 
Ændringer omkring de stående hunde forklares og SEH fortæller at det forventes 
meget snart at være på plads så det kan kommunikeres ud.  
 
Ad. 7. 
Under eventuelt orienterer Arne Nielsen, Hundekoordinator om at han ønsker at 
stoppe som hundekoordinator. Han beder derfor kredsen om at finde en afløser. 
Han vil fremadrettet gerne lave nogle prøver og støtte den nye koordinator. 
 
 
 


