Kreds 5
Emne: Kredsbestyrelsesmøde med kredskoordinatorer
Dato: 27/09-2018
Tid: 17.30 Sted: Juelsmindevej 53, 5464 Brenderup (Ejby-Harndrup og
Omegns Jagtforening) Der vil være et lettere traktement under mødet, hvorfor afbud skal
fremsendes til TJ senest 7 dage før mødet
Ordstyrer: TJ
Referent:
Kredsbestyrelse:
TJ

Torben Jensen

Konst. Kredsformand/DJ Svendborg

AHJ

Asbjørn Hellesøe – Jensen

DJ Odense

PHO

Paw Herløv Olsen

DJ Assens

EJ

Eigil Jensen

DJ Fåborg Midtfyn

NCJ

Niels Christian Johansen

DJ Middelfart

OV

Ove Pedersen

DJ Nordfyn

HJ

Henrik Juhl

DJ Ærø

JSR

Johnny Sander Rasmussen

DJ Langeland

MS

Michael Bregnholm Søgaard

Afg. kredsformand

JT

Jens Thomsen

Observatør

Kredskasserer:
TM

Tonny Mikkelsen

Kredskasserer

Hovedbestyrelsesmedlem:
GGJ

Georg Guldberg Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Kredskoordinatorer:
KB

Kim Broholm

Vildtpleje & Jagtsti

SJ

Steffen Jensen

Bue

TM

Tonny Mikkelsen

Skydevogn

NL

Niels Lauritzen

Riffel

GGJ

Georg Guldberg Jensen

Uddannelse

BR

Bjarne Rullhøj

Flugtskydning

OV

Ove Pedersen

Nyjæger & Frivillig jagtprøve

JA

Jerrik Andersen

Regulering

NCJ

Niels Christian Johansen

Hunde

BA

Brian Andersen

Jagthorn

PHO

Paw Herløv Olsen

Web

XXX

Vacant

Strand & Havjagt

PLO

Per Nyegaard Olsen

Friluftsrådet Nord

KH

Eigil Jensen

Friluftsrådet Syd

EBA

Erik Bech Andreassen

Hjortevildtgruppen Fyn

Afbud fra: Henrik Juhl, Arne Greve – Fraværende: Paw Herløv Olsen
Inviterede: Lokalredaktør Nils Holger Ellekilde - nhe@km.dk og Poul Erik Nielsen, Claus Lind (CLC)

Dagsorden.:
Pkt: 01

Velkomst og siden sidst ved konst. Kredsformand, og farvel til Michael Søgaard
TJ/MS

Pkt: 02

Konstituering af ny kredsformand TJ

Pkt: 03

Orientering om kredsens økonomi TM

Pkt: 04

Orientering fra hovedbestyrelses GGJ

Pkt: 05

Orientering fra jægerrådene AHJ, PHO, TJ, JT, NCJ, OV, JSR, HJ.

Pkt: 06

Orientering fra kredskoordinatorerne. (Alle koordinator)
Indlæg bedes fremsendes på mail toje2014@gmail.com til TJ inden mødet, for at
give kredsbestyrelsen mulighed for at kunne træffe beslutninger. Hvis der ikke
indkommer skriftligt materiale, må koordinatorerne kun påregne 2 minutters
indlæg på mødet.

Pkt: 07

Bordet rundt (Alle)

Pkt: 08

Næste møde dato & sted

Pkt: 09

Eventuelt

TID:

Referat:
Pkt. 04 Orientering fra HB ved GGJ blev ændret. Taletiden under punktet blev i stedet tildelt CLC.

Pkt. 01
•

Pkt. 02
•

Velkomst og farvel til Michael Søgaard
GGJ bød velkommen til kredsbestyrelsesmødet. Herefter sagde MS farvel til
kredsbestyrelsen. MS orienterede omkring bevæggrunde for hans fratrædelse, herunder et
stort arbejdspres på sit private arbejde. MS har været glad for sim tid som kredsformand.
Tonen i jægerkredse har været hård, også for hård. FB har været urimelig i de udmeldinger
der har været. Disse ting har betydet at jeg har besluttet at takke af. Samarbejdet i
kredsbestyrelsen har MS været glad for, ligesom alle de frivillige der har været på banen.
CLC takkede MS og talte om det at komme ind i en organisation i en svær tid, men
konstaterede at MS løste en stor opgave, tak for det. Herefter var der applaus og vin til MS.
Konstituering af ny kredsformand
Eigil Jensen blev konstitueret som kredsformand, med accept fra hele kredsbestyrelsen.
EJ takkede for opbakningen, og håbede på et godt samarbejde i bestyrelsen.

Pkt. 03
•

Pkt. 04
•

Pkt. 05
•
•
•
•
•

Pkt. 06
•

•

•

Orientering om kredsens økonomi
Kassereren orienterede om status på regnskabet. Ca. 50.000,- kr. tilbage af det samlede
budget. Hertil skal tillægges et endnu ikke opgjort beløb fra OCC
Der er flere der skal være mere konkrete med køresedlerne, honorarer og kørsel skal
adskilles. Kort sagt, er indsendte papirer ikke udfyldt korrekt, må indsenderen forvente
returnering!
Orientering fra CLC
Orienterede omkring vildsvineproblematikken. Vi skal have vildsvin i Danmark. Vi tager
ansvaret på os. Folketinget har bedt os om at løse en opgave, det gør vi. Hegnet er en ud af
flere løsninger, men har ingen påvirkning overhovedet. Landbruget har ladet andre tage
kuglerne, de har ikke levet op til deres ansvar. Vedr. mårhund: Slaget tabt for total
udryddelse, men slaget er ikke tabt for at holde den væk fra særområder. Strukturudvalget
har holdt deres første møde, her blev CLC positiv overrasket over hvad hver enkelt havde
med af kompetencer i rygsækken. Udvalget er kommet godt fra start, der er godt 20
personer der er topmotiverede ift. opgaven. Vedr. regulering af rævehvalpe er det politik
der har sat dagsordenen.
Orientering fra Jægerrådene
AHJ Odense: Intet
TJ Svendborg: Der er ved at være opbygget et rigtig godt og konstruktivt samarbejde
mellem jagtforeningerne i Jægerrådet.
JT Faaborg-Midtfyn: Der arbejdes videre med en skydebane i kommunen.
NCJ Middelfart: Samarbejde udbygget
OV Nordfyn: Fjordens dag: Afslaget til Kerteminde fra kredsen var en demokratisk
flertalsbeslutning i kredsbestyrelsen. Proceduren dagsordensættes på næste
kredsbestyrelsesmøde. OV efterspurgte svar til Nyborg/Kerteminde Jægerråd, dette er
afgivet fra HB. Bolden ligger hos Nyborg/Kerteminde Jægerråd.

Orientering fra kredskoordinatorerne
KB Vildtpleje og jagtsti. Møde den 17. august i natur- og jagtstiudvalget. Jagtstiudvalget
blev nedlagt på mødet, kredsene står frit omkring afholdelse af kredsjagtsti. Kritik pga. der
ikke kom et HB medlem til mødet. Der var håb om at kreds 5 ville fortsætte med jagtsti.
Der er 100 % opbakning fra kredsen til at forsætte med jagtsti.
SJ, Bue: Travlt år med buerne, med på OCC med over 2000 pile sendt afsted. Det har givet
pote på tilmeldte kurser efterfølgende. Vi har været ude til jagttegnskursister for at
orientere og lade kursisterne prøve. Valdemar Slot og livstilsmessen har buejægerne også
været med. Eventyrhaven til festival i Odense, god oplevelse, det var familien Danmark vi
havde fat i her. Udstillingsmaterialet fra FADB er ikke helt på plads, men der arbejdes på
sagen.
TM, skydevogne: De har været afsted 14 gange. Støttevognshjulene skal skiftes. Der kan
godt bruges en hjælper der er uddannet flugtskydningsinstruktør, meget gerne med en
firhjulstrækker, så meld gerne ind med emner til TM.
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•

•

•

•

•
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•

•

•

NL, riffelkoordinator: Tak til Poul Erik for den store indsats. Det har været en spændende
tid, i 2018 har der ikke været en jagtfeltskydning på Fyn, der var 22 fynboer i Højer for at
skyde.
Niels orienterede omkring den sidste riffelprøve med 88% beståelse. Placering af prøverne
søges bedre fordelt. Der arbejde på en feltskydning på Sydfyn næste år.
GGJ, Uddannelse: Opfordrede til at deltage i den nye lederuddannelse, og orienterede om
opbygningen i moduler. Husk nu at få fremsendt ønsker til GGJ vedrørende kurser, disse
skal ind nu Der var 4 kandidater fra Fyn til Strukturudvalget, de 3 blev valgt.
BR, Flugtskydning: Der var kvalifikationsskydning på Lejbølle banen. Der var protester over
eftertilmeldinger. Deltager med Lasershoot på Valdemar Slot samt foodfestival i Odense.
Haglskydeprøven i Kærby Mose med en beståelsesprocent på 51,2.
Kvalifikationsskydningen næste år bliver i Barløse
OP, Nyjæger: Frivillige jagtprøver i foråret med lav beståelsesprocent. Med på diverse
messer med materialer omkring nyjæger, der ønskes mere og bedre materiale. Finn
Dabelsten vil gerne fortælle om mulighederne ved nyjægerarrangementer på et
kredsbestyrelsesmøde. Ove vil gerne deltager på jagttegnskurserne og fortælle om emnet
hvis i ønsker dette.
NCJ, hunde: Elmelund og brugen heraf. Det skal være fri for aktiviteter i juli måned. Sidste
år var der kursus i praktisk jagt og kursus i lægning af rævegrav. Ingen tilmeldinger. Det er
forbeholdt nye jægere. Ros til kredsens HB medlem for deltage i racedysten. En
forårsmarkprøve i Gudbjerg/Stenstrup. Jagthundeudvalget har fået ny formand, Sten
Larsen.
BA, jagthorn: Har også deltaget i diverse arrangementer, der har været afholdt
duelighedsblæsning. FM den 26. maj på Hjerl Hede med 3. plads til Langesø. 2019 den 25.
maj med FM i Nibe. 24 marts 2019 afholdes der duelighedsblæsning. Jagthorn kan
kontaktes af jagttegnsundervisere hvis man ønsker et besøg til kursisterne. Ansøgning om
laptop behandles af kredsbestyrelsen.
Paw, Web: Ikke mødt
PNO, Friluftsrådet, Nord:
Henviser til årsberetning. 10 møder om året. Det er af stor værdi for at skabe
samarbejdsrelationer på møderne. Kommunerne arbejder med friluftsstrategier, det er
målet med en fælles vinkel. Det er vigtigt at få jagten og jægerne med i friluftsstrategien.
DJ inviterer til fællesmøde i januar måned omkring politikken. Der tales også struktur inden
for friluftsrådet, det rakte tiden ikke lige til. Det er fokus med at få større enheder. Husk at
søge midler på hjemmesiden, brug denne. Det er vigtigt at kommunerepræsentanterne er
jægere.
Eigil, Friluftsrådet Syd
Begrænset hvad der har været af sager. Skydebanen på Brahetrolleborg har man støttet så
længe den bliver offentligt tilgængelig. PAW overtager posten efter Eigil.
EBA, Hjortegruppen Fyn:
Travlt år. Dåvildtets jagttider er vedtaget. Kom ud og skyd nogen dåer og kalve når jagten
går ind.

•
Pkt. 07

Bordet rundt

•
Pkt. 08
•
Pkt. 09
•
•

Der var applaus og vin samt stor tak til afgående riffelkoordinator Poul Erik Nielsen, som
har ydet en kæmpeindsats for kredsen som riffelkoordinator.
Næste møde dato & sted
Torsdag den 11. oktober kl. 19.00 på Materialegården, Kielbergvej 1, Ringe
Eventuelt
TM fremviste hvordan en korrekt udfyldt køreseddel så ud.
Der er fundet fugleinfluenza på Sjælland.

Referent Torben Jensen

