
 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   Kreds 7 
  

 
Referat fra Ekstraordinært Kredsbestyrelsesmøde omhandlende 
’påklædning’ af Kredsens repræsentanter i Strukturudvalget  
 
Torsdag d. 13. september 2018 kl. 18-21 
Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene 
 
 
Tilstede:  Marie-Louise Achton-Lyng (MA)– Finn Poulsen (FP)– Christian Bærentsen (CB) - Torben Clausen (TC) - Ole 

Hansen (OH) – Ole Jervin (OJ) - Stina Hauch Kaufmann (SK) – Torben Broløs (BS) – Ib Kammersgård (IK) – 
Frank Rattleff (FR) – Hans-Jørgen Kirstein (HK) 

 
Afbud:  Max Elbæk (ME) - Berit Valentin (BV) - Jens K. Jensen (JK) 
 
 
Spisning kl. 18.00-18.30 
 
 
REFERAT 
 

1) Velkomst (OJ) 

- OJ bød velkommen.  

2) Godkendelse af dagsorden (OJ), herunder valg af ordstyrer og referent 

- Dagsorden godkendt. 

- Valgt til ordstyrer Ib Kammersgård. 

- Valgt til referent Stina Kaufmann. 

3) Påklædning af Kredsens repræsentanter i Strukturudvalget 

- Præsentationsrunde bordet rundt. 

- MA skitserede kort baggrunden for nedsættelsen af Strukturudvalget samt udvælgelsen af udvalgets medlemmer. 

- Udvalget har mulighed for at indhente eksperter til at deltage i dele af processen (f.eks. fra Dansk Idrætsforbund), HB-

medlemmer kan også inviteres med som observatører. 

- Herefter gik bordet rundt, hvor alle kunne melde ind med punkter/erfaringer/holdninger fra baglandet. Nedenfor ses 

billede af punkterne, samt efterfølgende opsummering af debatten omkring dem. 



 

 

 

 

 

Bornholm som selvstændig kreds 

Debat om Bornholm som selvstændig kreds. Der skal bruges uforholdsmæssigt meget tid og økonomi på møder, 

aktiviteter osv., hvis man slår os sammen med Bornholm, dog var der ikke enighed om det bliver så dyrt som man 

tror. Bornholmerne kommer kun sjældent til udvalgsmøder pga den lange transport. Bornholmerne kunne godt tænke 

sig at dele kreds med os. Man kan finde en mellemløsning hvor der samarbejdes. Det kan være svært for 

bornholmerne at løfte alle de opgaver der er i en kreds, fordi de er så få.  

 

Jægerråd nedlægges 

De fleste i KB mener at jægerrådene nedlægges, fordi de mange steder ikke fungerer efter hensigten. Direkte valg fra 

jagtforeninger op gennem organisationen. Jægerråd bibeholdes kun for den lokalpolitiske indflydelse. Flere i kredsen 

var enige i det. Det giver en nærhed at have repræsentation fra den enkelte jagtforening, som der var i de gamle 

regioner. 



 

 

 

Kreds 7 for stor 

Forslag om at slå kreds 6+7 sammen og opdel i tre nye kredse. Dog bevidsthed om at nærhed er godt, men hvis 

kredsene bliver for små, er det svært at løfte opgaverne. Evt. jagtpolitisk opdelt i tre kredse, og aktiviteter opdelt i 

større områder.   

 

Transporttid 

Vigtigt med etablering af muligheder for at deltage på fjernafstand. Når man skal se på kredsenes inddeling er det 

også vigtigt at se på afstande og den tid der skal bruges på at transportere sig til f.eks. bestyrelsesmøder. 

 

Rekruttere fra foreninger, ikke jægerråd 

Det skal ikke kræve plads i et jægerråd, for at være i KB. Udfordringen er om man så har et mandat med, når man er 

valgt/udpeget uden at have et jægerråd i ryggen. Det bliver derudover sværere at bringe information/kommunikation 

både den ene og anden vej. Når man vælges som tillidsmand bør der stilles krav/forventninger til f.eks. hvem man 

skal kommunikere videre til. Referater fra KB kan sendes direkte til jagtforeningsformændene for at sikre at 

informationerne kommer videre. 

 

Repræsentantskabsmøde 

Enighed om at man skal kun kunne stemme med én stemme, så man ikke kan ’købe’ sig til indflydelse, ved at være 

medlem flere steder. Repræsentanter til rep.møde bliver regnet ud fra antal medlemskaber (altså også af 

ekstraordinære), det bør kun regnes pr. antal hoved/medlem. 

 

Tidsplan og styring af strukturprocessen 

KB tror ikke at planen for strukturprocessen er realistisk. Strukturudvalget bestemmer selv hvad der er behov for af tid 

og kan til enhver tid sige at der er behov for yderligere tid. Organisationsudvalget skal kun fungere som 

sparringspartner. 

 

Eksterne konsulenter 

Enighed i KB om, at det skal benyttes så meget som muligt i strukturprocessen. 

 

Jægerråd/kredse  

På nuværende tidspunkt er der ikke en klar og tydelig arbejds- og ansvarsfordeling mellem jægerråd og kredse. Der 

savnes klare retningslinjer samt at vedtægterne følges. 

 

Skal være bundet op på et bagland 

Hvis man laver direkte valg fra jagtforeninger til KB/HB, er det vigtigt at finde en måde hvorpå man kan sikre at man 

er bundet op på et bagland/repræsenterer et bagland. 

 

Ekstraordinære medlemmer 

Skal kun have lokal indflydelse i den enkelte jagtforening og skal ikke kunne ’købe’ sig til flere pladser/stemmer ved 

repræsentantskabet. Enkelte foreslog at ekstraordinære medlemmer helt skæres væk. 

 

Styre og styrke koordinatorroller 

Forslag om at styrke koordinatorrollerne og nedlægge kredsene, som der derefter ikke vil være behov for. Der skal 

dog stadig ske en styring af koordinatorerne.  

 

 

 



 

 

Kredsens fremtid 

Forslag om at man også kan overveje at nedlægge kredsene og i stedet ansættes yderligere på Kalø til udførslen af 

kredsenes arbejde. 

 

Jægerråd/Grønt Råd 

Enighed om at det er meget vigtigt at bevare vores repræsentation i Grønt Råd. Dog kan dette gøres uden de 

nuværende jægerråd. Grønt Råd er vigtigt fordi vi kan gøre indflydelse i kommunerne. Repræsentanter skal 

supporteres og have direkte administrativ hjælp fra administrationen. 

 

Hvad skal vores tillidsfolk/foreningskonsulent/administrativ hjælp 

Vi skal være obs på hvad der kræves at tillidsfolk i DJ. Et HB-medlems funktion er et fuldtidsarbejde i dag. Kan man 

hjælpe tillidsfolkene noget mere, f.eks. ved en foreningskonsulent og direkte kontaktperson i administrationen. Hvad 

vil vi have ud af vores administration og ansatte i den, og skal det også omstruktureres. 

 

Lønnet næstformand 

CLC er vores øverste repræsentant, men han rejser meget, så der burde være en politisk repræsentant som er på 

Kalø og er med til styre administrationen. Lønnet næstformand som kan være på Kalø for medlemmerne. 

Administrationschef i stedet for direktør. 

 

Diverse yderligere betragtninger 

- Måske tilbage til opdeling i regioner, og så f.eks. ét HB medlem pr. 5000 medlemmer. 

- Det er medlemmernes hus – Jagtens Hus. Medlemmerne skal have adgang, også til f.eks. at låne kantine osv. 

- Hvad skal DJ beskæftige sig med? Kun aktiviteter for medlemmerne, eller også politik. 

- Vi skal være obs på de kritiske revisorers rolle i DJ, de er vigtige. 

- DJ Lederuddannelse er en tung økonomisk byrde for foreningerne på Sjælland. 

- Hvad skal det koste at være medlem? 

- Skal vi have en egenkapital på 40 mio? Vi har købt vores hus. Hvad skal vi bruge pengene til? 

- Opdelt afregning af medlemskab så det betales månedsvis, alternativt betaling årligt efter indmeldelsesdato. 

- Strukturudvalget bør først sætte fokus på de opgaver DJ skal løse, og dernæst kan organisationens struktur 

ændres/tilpasses. 

 

4) Eventuelt 

- Næste møde 4. okt. i Køge-Herfølge Jagtforening. TB sørger for mad. 

 
 
 
Referent Stina Kaufmann   


