Kreds 5
Referat af bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn
Den 11-09, 2018. kl. 19.00
Materialegården, Kielbergvej 1, 5750 Ringe
Mødedeltagere

EVJ

Eigil V. Jensen

Konst. Kredsformand

AHJ

Asbjørn Hellesøe-Jensen

Jægerråd Odense

PHO

Paw Herløv Olsen

Jægerråd Assens

TJ

Torben Jensen

Jægerråd Svendborg

JT

Jens Thomsen

Jægerråd Faaborg-Midtfyn

NCJ

Niels Christian Johansen

Jægerråd Middelfart

OV

Ove Pedersen

Jægerråd Nordfyn

HJ

Henrik Juhl

Jægerråd Ærø

JSR

Johnny Sander Rasmussen

Jægerråd Langeland

TM

Tonny Mikkelsen

Kredskasserer

GGJ

Georg Guldberg Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Under punkt 1 deltager Bjarne Rulhøj samt Claus Lauritsen som begge er medlem af arbejdsgruppen
omkring strukturudvalget.
Under pkt. 2 deltager Formand for nyjægerudvalget Finn Hvid Bertelsen.
Fraværende/afbud

Afbud fra Tonny

Punkt 01 -

Ny struktur i DJ. Vores udpegede i Kreds 5, Bjarne Rulhøj og Claus Lauritsen kommer og bidrager under

Drøftelse

dette punkt.

Referat

Midtfyns Fritidscenter er booket til 6. november kl. 19.00 til møde. Husk at sælg budskabet så vi får flest
mulige til at møde op. BR orienterede om tidsplanen, som blev udleveret. Opdrag fra HB var se fremad,
langt fremad. Focus på de menige medlemmer. Der brugt meget tid på at se fremad, herunder hvad er det
der ligger forude. Hvad tænker konsulenterne, der er ikke mange der vil forpligte sig til bestyrelses/
foreningsarbejdet. Man melder sig ikke ind for at bakke op om noget udefinerbart. Der er mange der ikke
sætter pris på fællesskabet, det kører mere på hvad er godt for mig. Vi har også set på de sociale medier,
denne vinkel kommer også med i processen. Aldersfordelingen på nye jagttegnsløsere er stigende, uden
kulturel baggrund for jagt. Det kendetegner også at udstyret er i orden, og der skal noget på paraden.
Gennemsnitsalderen i bestyrelserne i jagtforeningerne er temmelig høje. Næste møde skal der ses på
toppen af DJ. Der bliver ikke offentliggjort noget før HB har godkendt dette. De opgaver der ligger ud over,
hvordan løses de? Vil de involvere yngre medlemmer? Markvildslav er ikke blevet integreret i den politiske
del af DJ. Pas på ikke at smide den rutinerede gamle garde væk før der er afløserer klar. De mange tiltag
skal implementeres ude i jagtforeningen det kniber gevaldigt (bliv naturligvis) Det er pt. Afholdt 2 møder.
Formanden for udvalget arbejder professionelt med organisationsudvikling. Han rundsender referat til HB
fra møderne. Mikkel Warming er det tredje medlem fra kreds 5. Der kommer nyt omkring status på de
kommende jægerrådsårsmøder.

Punkt 02 -

Finn Hvid Bertelsen, Formand for nyjægerudvalget, har brug for kredsen til at udvikle nyjægerområdet, og

Orientering

deltager for at fortælle om de udfordringer nyjægerne står over for. Han har også været på besøg i de
andre kredse for at ”sælge” budskabet.

Referat

Kreds 5

Kommer fra Næstved. Ny jæger med jagttegn som 38 årig. Så den rigtige prototype for en ny jæger. Jeg
har set på kreds 5 sider på nettet, det kan man hurtigt overse. Vi kan ikke selv løse opgaven med
nyjægerne, derfor er jeg rundt på tur ved kredsene. I 2014 blev begrebet nyjæger defineret, man er
nyjæger i 18 mdr. set fra Naturstyrelsen. Der er mellem 5-6000 tilmeldt jagtprøven. Det at komme på jagt
er en af udfordringerne. Man bliver ikke jæger at at have deltaget 3 weekender på jagttegnskursus, der er
et efteruddannelsesbehov. Netværk er en af de udfordringer som nyjægerren står over for. NS tilbyder
1000 pladser på 51 jagter, dvs. 2500 kan deltage statistisk. Der er ønske om at deltage som hold, idet det
giver trykke rammer for at deltage. Alle jagtforeninger på Bornholm har aftale med kommunen om jagt.
Hvorfor skal foreningerne have 150.000 stående på kontoen, lej evt. noget jagt til nyjægerne. DJ stiller
200000 kr. til rådighed for nyjægerne. Konklusion er, at der er ikke et efteruddannelsestilbud.
Nyjægerarrangement skal op på kredsniveau, der ligger ekspertisen. Kredsen kan søge om 10-15.000 pr.
nyjægerarrangement.Tænk over kommunikationen. Nyjægermentor.dk burde være en kerneydelse fra DJ.
Mentorordningen har været afprøvet med succes hvor 130 personer (mentorer) er sat med 130 nyjægerer.
Var det noget i kunne arbejde med i kredsen? Der kom flere eks frem om hvordan nyjægerne forsøges at
få med i foreningen. Det er meget kommunikation det hele handler om. Der blev udleveret Hunting Skills,
Vedhæftet som bilag.

Punkt 03 -

Orientering fra konstitueret Kredsformand (EVJ)

Orientering
Referat

Ikke de mange møder endnu. Hvis vi skal have dette her til at hænge sammen, kommer vi til at deles om
opgaverne. Der skal findes en ny til friluftsrådet. Vi skal stå sammen i kredsbestyrelsen. Tilskud til
Jægerrådene skal drøftes næste gang. Der skal udfærdiges et regelsæt.

Punkt 04-

Orientering om kredsens økonomi (TM)

Orientering
Referat

Følger budgettet.
Tænk over evt. anskaffelser. Der kan indkøbes 2 stk. nye haglgeværer til skydevognene

Punkt 05-

Orientering fra Jægerrådene

Orientering
Referat

Odense: Regulering for kommunen. Kredskasseren kan evt. udstede faktura til Odense kommune for
regulering.
Langeland: Godt kursus omkring funktionen i grønt råd afviklet af DJ.

Punkt 06-

Orientering fra HB (GGJ)

Orientering
Referat

Om kort tid HB 2 dagsmøde med ulv på dagsordenen. Hvad mener i, skal han ekskluderes eller blive i
Jægerforbundet. Lovgivning og vedtægter skal begge give en straf. En enig kredsbestyrelses anbefaler
eksklusion af medlemmet som en følge af handlingen.

Punkt 07 -

Jægerrådsårsmøderne 2019 skal planlægges, medbring gerne dato for jeres møde, således vi kan

Drøftelse/Beslutning

koordinere møderne (EVJ)

Referat

Faaaborg-Midtfym 15. januar 2019
Middelfart 8. januar 2019

Kreds 5

Helst ikke mandage og onsdage, og ikke 11 og 12 og 24 januar her kan GGJ ikke.
Punkt 08 -

Kredsårsmødet 2019 skal planlægges. Jeg ved vi har lagt beslag på den 1. marts 2019, men vi skal drøfte

Drøftelse/Beslutning

lokalitet, forplejning etc. (GGJ)

Referat

GGJ prøver om vi kan flytte datoen til første torsdag i marts. Vi kan evt. prøve med bedre mad og en
mindre ejenbetaling.. EVJ indhenter tilbud på en kuvertpris alt incl.

Punkt 09-

Da NCJ har solgt sin ejendom og flytter skal der findes et nyt sted til opbevaring af kredsens materiel (EVJ)

Beslutning
Referat

EGV undersøger en mulighed i Heden og vender tilbage.

Punkt 10 -

GGJ er blevet bedt om at deltage i styregruppen for Game Fair der arrangeres på Brahetrolleborg i 2019-

Beslutning

er der accept af dette? (GGJ)
Kredsbestyrelsen anbefaler dette. GGJ ønsker at der nedsættes et lille udvalg med Eigil, Rene og GGJ samt
evt. et par stykker mere.

Punkt 11 -

Vi har en plads i TV2-Fyns repræsentantskab, men vi deltager meget, meget sjældent i møderne (ca. 2 pr.

Beslutning – evt.

år) Skal vi prøve at fastholde pladsen, eller skal vi meddele at vi frasiger denne? (GGJ)

Referat

Vi deltager det vi kan EVJ og GGJ deltager.

Punkt 12 -

Hjemmesiden (JT)

Drøftelse
Referat

JT er ikke tilfreds med at referaterne ikke kommer op på hjemmesiden, selv om de er fremsendt. Paw har
ikke modtaget disse. Der strammes op.

Punkt 13 -

Næste møde og sted (EVJ)

Beslutning – evt.
Referat

Hotel Ærø 29.nov kl. 18.00
Julearrangement med koordinatorer. EVJ vender tilbage

Punkt 14 -

Evt.

Drøftelse
Referat

16. oktober 2018
Referent Torben Jensen

Vi burde have meldt konstitueringen af ny kredsformand ud på hjemmesiden. Taget til efterretning.

