Referat – Koordinatormøde 6. november 2018
Sted: Svinøvej 157, 4750 Lundby
Deltagere:
Arne Nielsen, Hundekoordinator
Christian Iuel, Nyjægerkoordinator
Finn Hansen, Flugtskydningskoordinator
Flemming Prægel, Riffelkoordinator
Frank Lilholm Pedersen, WEB-koordinator
Henrik Kjærside, Jagthornskoordinator
Henrik Skibsted Jakobsen, Kredsbestyrelse
John Vinsbøl, Uddannelseskoordinator
Kim Jepsen, Kredsbestyrelse
Michael Kirkhoff Samsøe, Vildtplejerådgiver
Morten Bohne Hansen, Flugtskydningskoordinator
Pia Grønning, Friluftsrådskoordinator
Niels Bo Larsen, Kredsbestyrelse
Jesper Skovgaard, Kredsbestyrelse
Lars kragh Jacobsen, Kredsbestyrelse
Niels Crone Madsen, Formand for strukturudvalget
Stig Egede Hansen, Hoved- samt Kredsbestyrelse
Torben Møller-Nielsen, Kredsformand

Kreds 6

7. november 2018
2018

Afbud:
Christian Clausen, Kredsbestyrelse
Torben Nielsen, Frivillig Jagtprøvekoordinator
Steen Ulrich Rasmussen, Kredsbestyrelse (SUR)
Susan Jørgensen, Friluftsrådskoordinator
Brian Due, Buekoordinator
Jens Hovmand, Kredskasserer (JH)
Referent: Henrik Skibsted Jakobsen
Dagsorden:
1. Fællesspisning.
2. Koordinatorer orienterer. Hver koordinator præsenterer kort sig selv og
informerer om 2-3 emner fra deres udvalg.
3. Kassereren orienterer.
4. Kredsformanden orienterer.
5. Strukturudvalg ved Niels Crone Madsen.
6. HB orienterer.
7. Evt.
Forventet afslutning kl. 22.00.
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Ad. 1 Fællesspisning
Ossobuco med kartoffelmos
Ad.2
Hver koordinator præsenterer kort sig selv og informerer om 2-3 emner fra
deres udvalg.
Finn Hansen, Flugtskydningskoordinator
Fortæller om årets aktiviteter.
Hagleskydeprøve – nyt – hver haglskydeprøve må max. koste 150 kr. Dvs. fremover
skal hver prøve afvikles med færre hjælpere, hvilket bliver en udfordring.
Henrik Kjærside, Jagthornskoordinator
Fortæller om aktiviteter med duelighedsprøver og planlægning af nye.
Forbundsmesterskab kommer til at foregå i Nibe.
Arbejder nu med nodehæfte til feltbrug – en udgave som kan tåle vind og vejr.
Frank Lilholm Pedersen, WEB-koordinator
Har ikke meget at lave. Ønsker at modtage mere information til at lægge op på
hjemmesiden for kredsen.
Flemming Prægel, Riffelkoordinator
Deltaget i to halvårlige riffeludvalgsmøder i Forbundet.
Har medvirket til at afvikling af riffelprøver i kredsen gennemføres ens.
Fortalte om forbundsmesterskaberne. Kredsen er godt repræsenteret ved disse
mesterskaber.
Er utilfreds med riffeludvalget. Tingene bliver trukket ned over hovedet på dem.
Ønsker derfor ikke at fortsætte som riffelkoordinator. Når der er fundet en afløser
vil han gerne overdrage til den nye koordinator.
John Vinsbøl, Uddannelseskoordinator
Uddannelsesrådgivning er blevet mindre pga. god info på hjemmesiden.
Arbejder med meritvurderinger til instruktørkurser.
Organisering omkring uddannelse skal måske ændres – sammenhæng til arbejdet
med ny struktur i DJ.
Vil gerne slå et slag for kurser i den frivillige lederuddannelse.
Måske skal der tænkes mere i frivilligt foreningsarbejde og uddannelse og ikke så
meget i forretningsmæssig kursusvirksomhed.
Michael Kirkhoff Samsøe, Vildtplejerådgiver
Har haft lidt mere kontakt til jægere som ønsker rådgivning. Arbejder med
minivådområder professionelt og får via denne indgang også mulighed for at
rådgive om vildtpleje. Savner mere faglig opdatering og opfølgning fra DJ.
Kredsformanden har spurgt til dette i forbundet, men der er forskellig opfattelse af
om dette faktisk sker hos den jagtfaglige leder i DJ.
Mads Hageskov Nielsen, Strandjagtskoordinator
Har haft 4 arrangementer i år. To succesfulde og to aflyste. Har også rådgivet nye
strandjægere direkte, hvilket har været succesfyldt.
Arne Nielsen, Hundekoordinator (AN)
Har haft en del hundeprøver i år. Har også afholdt en schweiss-prøve i Næstved
samt jagtprøve i Niløse. Dertil DJU apporteringsprøve og DJF udvidet
apporteringsprøve i Næstved. Har været udfordret på nogle af prøverne, men har
fået god hjælp fra både dommere og andre gode hjælpere. Havde egentligt aflyst
den sidste prøve, men det lykkedes alligevel at få 15 hunde tilmeldt, så prøven
kunne gennemføres.
Stopper nu som hundekoordinator. Gennemfører dog gerne de tre prøver som han
har planlagt.
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Christian Iuel, Nyjægerkoordinator
Fortalte om Nyjægerarrangementet i Næstved den 12. maj. Har efterfølgende
arbejdet i et udvalg for at forbedre disse nyjæger-arrangementer. Der er lavet et
nyt koncept, der kaldes: Hunting Skills. Det første arrangement er arrangeret til
den 13. april i Sorø. Håber at foreningerne i kredsen vil hjælpe med at tiltrække
nyjægerne til dette arrangement. Kunne tænke sig at nogle foreninger vil tilbyde
en plads på en jagt som præmie. Dette kunne hjælpe med til at øge interessen for
at deltage.
Morten Bohne Hansen, Skydevogns- og laserskydningskoordinator
Har haft nogle succesfulde aktiviteter. Et nyt indkøbt telt har forbedret
laserskydningsaktiviteten.
Pia Grønning, Friluftsrådskoordinator
Arbejder med ny struktur i friluftsrådet. Pt. ligner det en spare-øvelse, men det vil
vise sig. Måske bliver det svært at udfylde alle pladserne i fx Grønne Råd i
kommunerne.
Kredsformanden har modtaget følgende fra Torben Nielsen, Frivillig
Jagtprøvekoordinator:
Indberetning af resultater frivillige jagtprøver 2018 Kreds 6 – Torben Nielsen
Frivillige jagtprøver i Lundby blev aflyst – derfor ingen resultater derfra.
Sorø

Idalund

Næstved

TOTAL

Antal tilmeldte

34

91

31

156

Antal fremmødte

28

85

26

139

Udeblevet

6

6

5

17

Bestået frivillig jagtprøve

6

32

10

48

Bestået i %

21,4

37,6

38,4

34,5

Bestået teori

7

34

12

53

Dumpet teori

21

51

14

86 (61,9%)

Bestået praktisk prøve

20

75

20

115

Dumpet praktisk prøve

8

10

6

24

Torben Nielsen oplyser at beståelsesprocenten for de over sommeren ”rigtige”
gennemførte jagtprøver har været lavere end de her oplyste resultater fra de
frivillige jagtprøver.
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Ad 3. Kasseren orienterer (kredsformanden orienterer da kredskasseren er
fraværende)
Budgetopgørelsen for september viser:
Forbrugt:
96.815 kr.
Budget:
124.466 kr.
Difference: 27.651 kr.
Vi har haft nogle lidt større udgifter i oktober og derfor kan det godt se bedre ud
end det er, men vi har en solid økonomi.
I den forbindelse vil jeg gerne opfordre alle til løbende at få indsendt kørersedler
m.m., så vi har overblik over vores forbrug.
Til sidst vil jeg gerne understrege, at jeg ikke gemmer jeres kontonr., så det skal
påføres hver gang, jeg skal udbetale tilgodehavender til jer.
Ad. 4 Kredsformanden orienterer
Kredsmøde
9. marts 2019 Damme Kro
Fremsend beretning via e-mail til TMN senest 1. marts
Hvis man ikke selv ønsker at fremlægge beretning, gør TMN det – giv besked
sammen med indsendelsen af beretningen.
Spørgsmål besvares af koordinatoren selv.
Forbundsinstruktører Jagthunde
I stedet for kredsundervisere
Starter hvervning i slutningen af ugen
6-7 instruktører forankret centralt
Opgaver:
At komme ud i jagtforeningerne til træningen og dele viden og erfaring som
jagtforeninger, instruktører og andre ressourcepersoner ligger inde med.
At komme ud til nyuddannede instruktører med fokus på opfølgning og overbygning
af instruktøruddannelsen. Dette er møntet direkte på de kursister og den
jagtforening, som den nyuddannede instruktør er tilknyttet.
Udvalg
Kommissorier er ved at være på plads og udvalgene er så småt ved at være i gang.
TMN deltager i:
Organisationsudvalget (sammen med Steen Ulrich Hansen)
Formand: Leif Bach
Jæger- og Samfundsudvalget
Formand: Norbert Ravnsbæk
Første møde 13. december
Strukturudvalget
Niels Crone Madsen (Sorø) formand for strukturudvalget.
Steen Ulrich Rasmussen, Kredsbestyrelse (SUR)
Arbejdet kører, debatmøde i Kreds 6 afholdt 31/10. Ca. 30 fremmødte.
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Ad. 5 Niels Crone Madsen, Formand for strukturudvalget
Fortæller om arbejdet med den nye struktur.
Bl.a. har alle foreninger i Danmark udfordringer med deres medlemmer. Følgende
kan øge/fremme medlemmernes interesse i at deltage i foreningsarbejde:
- Det skal være let at blive valgt
- Giv ansvar og indflydelse
- Giv mulighed for læring
- Reducer antal valgte
- Digitaliser – urafstemning – virtuel deltagelse – involvering – SoMe
- Holde medlemsmøder
I strukturudvalget arbejder de for:
Organisationen skal gøre det let for dig at udfolde dit potentiale og gøre en
forskel.
Organisationen skal være indbydende, enkel og frisættende.
Forslag fra koordinatorer inden prøveballon vises: mindre administrativt bøvl,
ansøgning om penge er besværligt, regnskab er måske ikke sat op efter
administrationens ønsker.
Administration omkring regnskaber er meget besværlig. Kredskasseren burde have
kompetence til at godkende regnskaberne og godkende udgifter.
Godkendelsesprocedurer er for tunge. Forskel på landsdele for fx hundeprøver.
Koordinerende møder skal foregå i medarbejderes arbejdstid – det passer ikke altid
for de frivillige koordinatorer.
Proces ift. til afregning skal afkortes.
Koordinatorer er ambassadører for DJ – redefinering af rollen som koordinator – giv
kompetencer og rådighedsbeløb indenfor en ramme. Selvforvaltning indenfor en
ramme – ved tvivl koordineres med kredsformanden.
Opdeling mellem forvaltning/politik og administration. Folkevalgte bør stå for
forvaltning/politikker. Der bør vises tillid. For at kunne tiltrække nye frivillige bør
der være en funktionsbeskrivelse – så man kan se hvad man går ind til. Præcise
beskrivelser så det er let at gå til.
Der er et misforhold mellem det administrative bøvl og det antal som er ansat til
at løse dette.
Valg til hovedbestyrelse og formand bør være direkte.
Frygt: mere topstyring, ny struktur skræmmer nye frivillige. Forslag: flere om at
dele en koordinatorpost – særligt på nogle af de tunge koordinatorposter.
Opfølgning på arbejdet – det faglige og ikke blot på om bilagene er korrekte. Feedback vil virke motiverende. Supervision fx fra koordinator fra en anden kreds vil
også være ok eller evt. fra dem som underviser på Kalø. Supervisoren skal være
faglig klædt på.
Prøveballon: 26 jægerdistrikter præsenteres
Enkelte vurderer at det ikke vil fungere, men tiden på mødet er fremskreden så
der kommer kun få kommentarer til prøveballonen. Der er også nogle som tror det
kan være med til at løse problematikken om de ”ikke fungerende” Jægerråd.
Ad. 6 HB orienterer
Opfordrer til at man fremkommer med forslag til strukturudvalget, hvis man har
nogen.
Beretter om DJUs nedlæggelse og fortæller om den nye jagthundeorganisation SJD
(Stående Jagthunde Danmark).
Her har DJ to repræsentanter. Har sikret at DJ kan afholde egne markprøver.
Forbundet har ekskluderet det medlem som skød en ulv. En enig hovedbestyrelse
traf denne beslutning.
Danmarks Jægerforbund
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Ad. 7 Eventuelt
Der tales lidt om deltagelse i jagterne hos Naturstyrelsen. Kredsformanden har lagt
det ud til jægerrådsformændene, som skal finde deltagere i deres respektive
jagtforeninger.
Næste koordinatormøde:
Næste koordinatormøde: 7. maj 2019
Kredsformanden beder alle være behjælpelige med at finde erstatninger for de
koordinatorer som stopper. Der skal findes en ny hundekoordinator og en ny
riffelkoordinator.
Forslag bedes sendt til kredsformanden hurtigst muligt.
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