
                                                                                                                                                

Kreds 5 
Emne:  Kredsbestyrelsesmøde og julefrokost med kredskoordinatorer 
Dato:   29/11-2018   Tid:    17.30   Sted:    Hotel Ærø, Brogade 1-3, 5700 Svendborg. Der vil være et 
juletraktement under mødet, hvorfor afbud skal fremsendes til EJ senest 3 dage før mødet 
Ordstyrer: EVJ           Referent: TJ                         

   

Kredsbestyrelse: 

EJ Eigil V. Jensen   Kredsformand 

TJ Torben Jensen   DJ Svendborg 

 Vakant   DJ Odense 

PHO Paw Herløv Olsen  DJ Assens 

JT Jens Thomsen   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  

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 

KLN Vacant   Strand & Havjagt 

PLO Per Nyegaard Olsen  Friluftsrådet Nord 

KH Knud Hansen   Friluftsrådet Syd 

EBA Erik Bech Andreassen  Hjortevildtgruppen Fyn 

PTK Per T. Knudsen   Kredsunderviser Hund 

VTL Vagn T. Leth   Kredsunderviser Hund 

  

Afbud/Fraværende: 

Asbjørn Hellesøe-Jensen (fratrådt), Per N. Olesen, Per T Knudsen, Niels Lauritsen, Niels Chr. 
Johansen 

Jerrik Andersen, Tonny Mikkelsen 

 



                                                                                                                                                

 

Referat: 
 

 

Pkt. 01 Velkomst og nyt siden sidste møde EVJ 

• Velkomst ved Kredsformanden. Orientering omkring Asbjørns afgang. Der er arrangeret i 

Jægerrådsmøde i Odense for afklaring, herunder også omkring årsmødet 2019. Der er lejet 

lokaler i Heden til kredsens udstillingsmaterialer. Ca. 2500,- i årlig leje plus 

driftsomkostninger, som fx el. Jens er materialemester for grejet. Mårhundemøde den 4. 

december på Rødskebølle Skyttecenter.     

Pkt. 02     Orientering om kredsens økonomi TM 

• Udsat pga. afbud til mødet. 

Pkt. 03 Orientering fra HB. GGJ  

• Strukturdebatten, der er mange uafklarede punkter, men husk -  intet er vedtaget! 

• Ulvesagen har betydet vi har mistet en håndfuld medlemmer. 

• CLC’s leder ang. Landbruget i Jæger, har betydet vi har mistet en håndfuld medlemmer. 

• Jægerråd Kerteminde og Jægerråd Nyborg. HB arbejder på et follow up brev. 

• Morten Asserbo har fremsendt en mail til EVJ med en personlig kritik af HB, denne kritik 

bakkes der absolut ikke op om fra Kredsbestyrelsen. Mailen fra Morten Asserbo tager 

kredsbestyrelsen stærkt afstand fra, da mailen er fyldt med manipulerende udsagn og 

direkte løgn! 

• Morten Asserbo kritiserer, som den absolut eneste, vedvarende kredsmødernes referater. 

Hverken koordinatorer eller kredsbestyrelsesmedlemmer har på noget tidspunkt stillet 

forslag til ændringer i referaterne, ej heller rejst kritik af do! Det er vigtigt at understrege, 

at referaterne er udformet som beslutningsreferater iht. Kredsens forretningsorden. Har 
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Morten Asserbo, eller andre uddybende spørgsmål til de udsendte referater, bedes disse 

rettet til den stedlige Jægerrådsformand, eller kredsformanden, som vil kunne besvare 

spørgsmålene. Det er også vigtigt at pointere, at referatskrivningen, samt efterfølgende 

oplæg på kredsens hjemmeside udføres af frivillige!! 

• Game Fair på Brahetrolleborg bliver 1. weekend i august 2019 (fredag-søndag). Møde 

afholdes den 10. dec. i messekomiteen. FM i jagtsti og Bue. Der er ønske fra 

Brahetrolleborg om vi kan arrangere en mini apporteringsegnethedsprøve for besøgende 

hunde? 

• Hundekoordinator: NCJ og PTK er til hundeaktivitetsudvalgsmøde. Følgende er aftalt: PTK 

deltager fremadrettet i udvalgsmøderne sammen med NCJ. Fra 2019 bliver det PTK, der 

arrangerer og varetager de praktiske ting vedr. hunde i kredsen-som fx racedysten, 

markprøver etc. 

• OCC 2020 fra den 20-22 marts 2020. GGJ har netop været til første messekomitemøde. 

Hundehallen er booket, og som i år vil det være Henrik Vestergaard der kommer til at stå 

for hallen, selvfølgelig godt sekunderet af Vagn og Per. Kan der arrangeres et 

jagthornstræf, gerne med deltagelse af grupper fra hele landet, OCC stiller en hal til 

rådighed? Brian arbejder videre med ideen. 

•  Feltskydning med riffel: Vi er udfordret med egnede lokaliteter til skydningen. Drigstrup 

Jagtforening v/ Peter Storm har meddelt, at skal skydningen holdes på Hindsholm, stiger 

leje gebyret betragteligt 

• Diverse tillidsfolk har modtaget mail med afstemning om prioritering af politiske 

indsatsområder, prøv nu at sælge ideen for jeres jagtforeningsformænd. Det er vigtigt, så 

mange som muligt tilkendegiver de politiske indsatsområder, som netop de syntes er 

vigtige! 

• NST, Fyn deltager i mårhundemødet den 4. december på Rødskebølle Skyttecenter, men 

ikke som medarrangør. NST, Fyn vil på et senere tidspunkt afholde en temadag vedr. 

mårhunde.   

• Mandater til repræsentantskabsmødet kommer senere. 

 

Pkt. 04  Ny Struktur. EJ/GGJ 

• Prøveballoner er udsendt, repræsentantskabsmødet skal trække endelig af på processen. 

• JT er bekymret over nedsættelse af delegererede til repræsentantskabsmødet og mener 

det er forkert, og at der står Michael Stevns på hele oplægget. 

• Der kommer input fra kredsene til strukturudvalget om kredsenes ønsker. 

• EJ er bange for at der bliver langt fra toppen til bunden, og kreds 5 vil sikkert aldrig kunne 

vælge et HB medlem, når medlemsantallet i kreds 5 kontra antallet i kreds 4 tages i 

betragtning. 

• En kreds kan (i værste fald) opnå 4 HB-medlemmer ud af 7, dette er ikke demokrati. 

• Forslag omkring at opdele projektet i etaper. 

• EVJ fremsender forslag til skriv. 

Pkt. 05    Orientering fra Jægerrådene 

• Nordfyn: Fjordens dag, retningslinjer for tilskud ønskes. Danske Veteraners Jagtforening er 

ved at oprette jagtforening, afventer vedtægter fra Varde til kopi 

• Svendborg: Kommunen havde ”glemt” jagten og jægerne i deres udkast til en friluftsstrategi, vær 

opmærksom på dette. 



                                                                                                                                                
Pkt. 06  Jægerrådsårsmøderne EJ 

• Er fastlagt, der er invitation fra alle foreninger, og EVJ deltager og GGJ deltager i 

Jægerrådsårsmøderne, der har en repræsentant i kredsbestyrelsen. Kerteminde og Nyborg 

har alene fremsendt invitation til deres årsmøder til EVJ. EVJ beder HB om en status for 

Kerteminde og Nyborg Jægerråd.  

Pkt. 07 Bordet rundt (Alle) 

• EBA:   2018 har været et travlt år med stor mødeaktivitet. Der har været et 2 dagsmøde 

omkring hjortevildt, det er kronvildtet der sætter dagsordenen, men dåvildtet er begyndt 

at komme med nu. Der arbejdes med Æbelø sammen med Åge V Jensen’s fond omkring 

mobiliteten omkring dåvildtet. Der er søgt midler. 14. marts 2019 er der 

hjortevildtårsmøde i Ringe. Debatmøde 23. februar 2019 på Sollerup for hjortelavene. 

• VTL er nu instruktør i DJ, med arbejdsområde Fyn. Samme arbejdsopgaver som før. Hvis i 

har nogle ønsker omkring hundearbejdet så brug dem. Årsmøde i Elmelunde ved Odense, 

der er stort ønske fra NST om at vi bruger arealerne derude. Vagn vil komme ud til de 

forskellige jagtforeninger. 

• GGJ har holdt møde med OCC omkring afviklingen i 2020. Det er et kredsarrangement, som 

afholdes med kredsens egne folk, samt enkelte nøglepersoner fra DJ  

• KB: kredsjagtsti 2019 Kreds 4 vender tilbage med muligheder. Forbundsmesterskab i jagtsti 

på Gamefair på Brahetrolleborg ville være rigtig godt, men er ikke på plads endnu. 

• OV: de frivillige jagtprøver i 2019 er på plads. Forsøger at lave en nyjægerdag på Elmelund, 

alternativt på Brahetrolleborg i forbindelse med Game Fair. 

• Koordinator for Sweisshunde Kim Bennedsen skal fremadrettet inviteres sammen med 

øvrige koordinatorer 

• Brian duelighedsblæsning afvikles den 24. marts 2019.  

• Rene Jansen er inviteres til Gamefair under bliv naturligvis. 

Pkt. 08       Næste møde dato & sted 

• 21 februar 2019 kl.19.00 Ove Planlægger mødet. Input til gæstetaler sendes til Eigil 

Pkt. 09       Eventuelt 

• Spisning til kredsårsmødet 7. marts 2019 drøftet.  

• 1. februar skal alle koordinatorer afleveret skriftlig beretning til Eigil 

 

 

 


