KREDSMØDE KREDS 1. Beretning 2018.
Hornblæsere fra Åby Sogns jagtforening

Velkommen til det ordinære årsmøde i
Danmarks Jægerforbund Kreds 1 her i Brovst Sport og Kulturcenter

Særlig velkommen til :
Alle vores jagtforeninger (37 af 117)
Vores koordinatorer i kredsen
Hjortevildtsformændene Niels Quist og Tage Espersen
Vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen Himmerland
Vores gæstetaler Bo Storm fra Frederikshavn kommune
Mariann Chriell fra DTU VET
og velkommen til ...
Jan Skriver som er freelance for DJ og i dag tager referat.
Michael Stevns Direktør for Danmarks Jægerforbund
Claus Lind Christensen Formand for Danmarks Jægerforbund
Vi har i kredsbestyrelsen glædet os til i dag og håber, at vi får et rigtig godt og konstruktivt
møde til glæde for jagten og jægerne både i Kredsen og på landsplan.
Dagsordenen har været tilgængelig på vores hjemmeside siden primo februar, der ud over er
den udsendt til alle i kredsbestyrelsen til alle formænd i kredsen og via vores nyhedsbrev.
Beretninger fra koordinatorerne ligger også på hjemmesiden.
Alle skulle gerne ved indgangen have fået udleveret dagsorden, liste over indstillede til
delegerede, dagens sange, samt folder om faunastriber.
Vi er i dag 120 antal deltagere, heraf 103 stemmeberettigede.

Praktiske oplysninger.
I forbindelse med mødet afholder vi pauser ad hoc. Her er det naturligvis muligt at strække
benene og få lidt frisk luft.
I pauser og efter mødet vil det være muligt at besøge vores bod med effekter fra Danmarks
jægerforbunds netbutik. Det kan jo være der er noget I ikke kan undvære, eller som I tænker
I gerne vil have med hjem til jeres bestyrelsesmedlemmer eller andre i foreningerne.

Alt efter hvordan mødet forløber, vil vi se om vi kan sigte mod kl. 13.00, hvor der vil være
stillet frokost an til os i cafeteriet herudenfor. I forlængelse af dette er der kaffe/kage.
Er mødet ikke afsluttet på dette tidspunkt, holder vi den sidste del med kaffen herinde ved
bordene.
Inden vi går i gang med den egentlige dagsorden, vil jeg gerne at, vi synger landsdelens
nationalsang: Blæsten går frisk over Limfjordens vande. Det er den første sang af dem I har
fået udleveret.
SANG...
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Tak for det.
Så skulle vi vist være klar til selve dagsordenen og fra Kredsbestyrelsen vil vi gerne foreslå Bo
Simonsen som dirigent og jeg skal høre om der er andre forslag?

Indledning med mindehøjtidelighed.
Før jeg går over til den egentlige beretning, vil jeg bede alle om at rejse sig, så vi kan mindes de af vore
gode jagtkammerater, som ikke er mellem os mere.
Hver og én har de på deres måde beriget vores liv både som jægere og som mennesker.
Vi savner dem naturligvis, men ved også at savnet er størst hos deres nærmeste, derfor går vores
Horn ‐ Jagt forbi.
tanker også til dem. Vil I rejse jer og lad os minde dem i fællesskab.... Æret være deres minde... Tak.

Kredsens medlemstal
Medlemstallet er steget med 0,2%.
Om end beskeden så dog en fremgang mod sidste års tilbagegang på 0,6%.
Det er ikke så dårligt i en tid, hvor forenings‐Danmark er i tilbagegang.

Medlemmer
Jagtforeninger
Jægerråd

Tallet er især præget af at de ekstraordinære medlemmer og også juniormedlemmerne er i fremgang,
Når vi får flere ekstraordinære medlemmer er det et tegn på sundhed i foreningerne. Gode og
attraktive aktiviteter er nemlig nogen af de ting som får folk til at melde sig ind ekstraordinært.
Men det er også et tegn på at medlemmer er begyndt at orientere sig rundt omkring, hvilket vi kun
kan gisne om skyldes, at foreningerne er blevet bedre til at "sælge de gode tilbud" de har på hylderne.
Samtidig kan vi se at de tiltag, som gøres for juniorjægerne i foreningerne også begynder at have en
effekt. En vigtig gruppe at holde fast i, da de unge jo meget gerne engang skulle kunne afløse os
engang.
I Kredsbestyrelsen satte vi ekstra fokus på medlemstallene i starten af året via et udviklingsseminar for
bestyrelser, derudover har vi i kredsen haft et virkelig stort aktivitetsniveau i år hele vejen rundt. Det
kan sagtens være nogle af de faktorer der spiller ind på medlemsfremgangen.

Økonomi og aktiviteter
Vores økonomi for 2017 balancerer lige knap nok i år. Et beskedent overforbrug er det blevet til for
2017 og det er vi ikke helt så stolte af, som vi er af de mange aktiviteter, vi kan se der bliver afviklet
både blandt vores koordinatorer og i kredsregi. Vi har naturligvis vendt dette i Kredsbestyrelsen, men
vores kasserer Henrik Juhl Jensen vil komme mere ind på tallene i hans orientering og her vil der
naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål.
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Kredsbestyrelsen
Kredsbestyrelsen er sammensat af HB‐medlem Leif Bach, Formanden og én fra hver kommunes
jægerråd. Det bliver til dem I ser her.
Udenfor bestyrelsen har vi Henrik Juhl Jensen, som er vores kasserer. En solid ordning som har
fungeret fint og som også fortsætter, da Henrik Juhl Jensen har tilbudt at fortsætte på kassererposten.
Der er derfor ingen ændringer i sammensætningen af kredsbestyrelsen og uden for denne har vi stadig
Svend Thyø formand for Læsø Jægerråd. Og Henrik Hansen som er formand for Brønderslev Jægerråd
med på sidelinjen.
Vi har i det forgangne år holdt 5 KB møder. Nogle af emnerne ser I her:
Jeg synes jeg kan mærke at jo flere skridt vi tager sammen, des mere modige er vi også i vores
samarbejde. Vi fungerer godt sammen, da alle deltager og viser interesserede i at gribe opgaver og
være med i beslutningerne. Vi har en dejlig åbenhed på møderne og sparrer også med hinanden
mellem møderne. Dette er med til at kvalificere de opgaver vi sidder med.

Strategi og struktur
Konstituering, årshjul og
Økonomi, Puljer og tilskud
Markvildtindsats
Jagthornstræf
Naturråd
Sociale medier og FB
Caps+telt til laserkino
Hjortevildt
Nye tillidsfolk
Naturmøde og dyrskuer
Nye Koordinatorer
Nyjægerdag, Råvildtaften
Rep‐ og fomandsmøde.
Jægerforum
Årsmøder
HB input og nyt..

Jeg har det privilegium at kunne trække på nye som erfarne kræfter i kredsbestyrelsen. Endelig har jeg
selvfølgelig ‐ eller nærmere ‐ Har vi alle sammen ‐ en kæmpe støtte og styrke i den erfaring vores HB
medlem Leif Bach har oparbejdet gennem tiden. Er han ikke på telefon, så mail eller sms. For mit eget
vedkommende i Kredsformandsstolen gælder samme tak også til Tage ‐
I den forbindelse vi jeg nævne at det at, såvel Leif og Tage bliver indstillet hele vejen rundt i
Jægerrådene til såvel HB som til Suppleant hertil, viser lidt om deres styrke i vores kreds.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til hele kredsbestyrelsen og til Henrik Juhl Jensen
for det arbejde I gør og for det solide og gode samarbejde vi har haft i året der gik.
Samtidig en stor tak til de lokalforeninger vi har lånt lokaler af til vores møder. Det er dejligt at få lov til
at komme på besøg hos jer og mærke hvordan tingene fungerer.
Strategi og struktur
Tag det roligt og lad os tale om det..
Markvildtindsats
andet år med samarbejde med LandboNord
om faunastriber. DOF, Biavlere og DJ – Vi vil
alle noget hver i sær og samme retning. Så
kig i folderen og tage kontakt til Anders
Rishøj, hvis I skal have kvalificeret jeres
indsatser derude. Det er lidt der skal til.
Nye tillidsfolk
Ryster sammen og giver fælles viden.
2. maj – Godt kursus – nye på vej
2. maj – og 2 weekendkurser yderligere
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Kredsens koordinatorer
EN STOR BLANDET FLOK MEGET VIGTIGE TILLIDSFOLK.
Leif Bach HB, Kredskassereren og kredsformanden har mødtes med vores koordinatorer 2 gange i
2017.
Her udveksler vi de ting der rør sig og tager de emner op, som man kan have brug for at vende i
Kredsen. De større arrangementer som skal planlægges i fællesskab vendes også her.
Dels at planlægge arrangementer, men også for at udveksle nye ideer, input og erfaringer
koordinatorerne imellem.
Jeg er altid forsigtig med at nævne nogen særskilt, dog vil jeg sige at der var et stykke tid vi i
Kredsbestyrelsen og formentligt også på 2 nøgleposter hos koordinatorerne holdt vejret i år ‐ Nemlig
da haglprøver og riffelprøver var i udbud... Det faldt heldigvis ud til vores fordel, så Danmarks
Jægerforbund igen er med på den bane.
Jeg har modtaget beretninger fra hver og én af koordinatorerne. Beretningerne afspejler det samme:
En stolthed over hvert sit felt og et samlet ukendt antal af rigtig flotte aktiviteter og arrangementer,
som sættes op i samarbejde med de mange frivillige hænder, som hver koordinator har i sit netværk
og trækker med ind i aktiviteterne. Alle koordinatorer har i deres beretninger udtrykt en stor tak til
disse hænder, som jeg gerne vil sende videre. Jeg håber I vil tage den med hjem i foreningerne og
derigennem udtrykke en stor anerkendelse herfra.
Fælles for koordinatorerne og deres arbejde er også for 2017, at man på hvert felt har kigget i
helikopterperspektivet og ud over kredsen. Det har medført at der er gjort fine tiltage til at sprede de
enkelte aktiviteter til nye områder, som enten ikke i forvejen havde aktiviteten, eller hvor man kan
sige at aktiviteten måske var gået i dvale.
Jeg har sagt det før, men det kan sagtens gentages... Den glæde og stolthed man bliver mødt af til
jeres aktiviteter og arrangementer smitter simpelthen af som ringe i vandet og tiltrækker flere. Og her
gælder det alle, lige fra de aktiviteter der er til for konkurrencemennesket, til den der tilbyder
smagsprøven, den der lægger en nyhed op, eller den som fortæller om en vildtstribe på marken.

Nye siden sidst...
På vildtplejedelen har Jens Stevn fra Terndrup fået støtte fra Kurt Thomsen fra Thise, så vi nu har en
Østlig og en Vestlig Vildtplejerådgiver.
På Hundeområdet hilste vi i 2016 på 2 nye kredsundervisere ‐ Magnus Sand Christensen og Jens
Brandt Andersen. Magnus har af tidsmæssige årsager været nødt til at stoppe. Men Jens holder stadig
fanen højt og har netop opslået 2 efteruddannelseskurser for instruktører i marts og april.
På Friluftsrådssiden har Erik S. Sørensen fra Læsø gennem en årrække været en solid ankermand. Men
på grund af sygdom har han været nødt til at frasige sig posten. Ny mand på denne post ‐ også fra
Læsø er Bo Kølle. Velkommen til både Kurt og Bo. Vi glæder os til at arbejde sammen med jer.
Skal I have fat i vores koordinatorer, så ligger alle kontaktoplysninger på Kredsens hjemmeside.
På hele kredsens vegne vil jeg gerne sige en kæmpe tak til alle vores koordinatorer, for det meget høje
aktivitetsniveau og de udviklingstiltag I har foretaget på jeres poster. I udviser et ekstraordinært flot
engagement.
I forhold til de aktiviteter der sættes i gang af koordinatorerne så er de også hver især rigtig gode til at
annoncere. Her tages forskellige medier i brug. Kredsens hjemmeside, Nyhedsbreve, facebooksider
og Det sker under Danmarks Jægerforbunds side. + i JÆGER OG HUSK NU HAGL OG RIFFELPRØVER
på MIT JAGTTEGN, men vi har også et link fra kreds1 siden til dette nu.
Koordinatorerne holder selv ajour med aktiviteterne, men er der brug for ekstra pr i form af brug af
kredsens nyhedsmodul, som også kan deles via FB, så sig til for Henrik Krag, som er webmaster
hjælper gerne.
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Info – Jagtsti
kredsmesterskab
afholdes i år på Kalø og
her kommer mere
information ud om
dette senere.
Kredsbestyrelsen har i
samråd med
koordinator været nødt
til under særlige
omstændigheder at
gøre brug af vores
turnusaftale med kreds
1, 2 og 3.

De af jer, som ikke har
set beretningerne... vil
jeg gerne opfordre til at
gå ind på kredsens
hjemmeside og læse
dem. De er det hele
værd. :‐)

En ”glædelig” nyhed
I forhold til
aktivitetsoversigt i
vores kreds, så er det
praktisk umuligt at have
det på 2‐4 sider…
Derfor arbejder vi på at
lave en ny samlet
oversigt, som leder
videre til de forskellige
nyhedskanaler, hvor
aktiviteterne findes.

Fællesaktiviteter indad og udad
Den blandede pulje vi leverer i Kreds 1 til de forskellige overordnede mål
kan I se nogle af her. Fællesnævneren er at de er igangsat for midler som
Kredsen eller den centrale pulje støtter. For mange af dem deltager såvel
koordinatorer, som KB‐medlemmer som frivillige hænder fra foreningerne.
Fælles for dem er også at de i samspil med øvrige aktiviteter binder an til
den overordnede strategi for Danmarks Jægerforbund og de pejlemærker
som ligger heri.
Nogle eksempler kan være:
 Nyjægerdag
som understøtter vores rekruttering og fastholdelse af nye medlemmer.
 Naturmøde i Hirtshals
som sætter et solidt fodaftryk på jægernes virke for såvel medlemmer,
nye medlemmer og interessefællesskaber på tværs, for ikke at nævne
den største gruppe som er skolebørn og unge som vi kommer direkte i
kontakt med.
 Dyreskuer i Thisted og Hjørring
Møder børn og hr. og fru DK
Kredsen har forskellige effekter I
 Jagt og Fiskedag i Thy
kan låne til disse arrangementer:
 Markvildtarrangementer
 Flag
 Outdoor 2017 ‐ PR og nye medlemmer
 Rollups
 Aktivitetsdag Ålborg Fjordland
 Laserkino
 Aktivitetsdag Vildmosecenteret
 Skydevogne
 Jagt og fiskemesse i Aars
Miniforeningsjagtsti ‐ Ulrik Holm

 Nyjægerdag
 Naturmøde
 Dyreskuer Thisted/Hjørring
 Jagt og Fiskedag Thy
 Markvildtarrangementer
 Outdoor 2017
 Aktivitetsdag Ålborg Fjordland
 Formidlingsar. Sæby
 Juniorjagter
 Aktivitetsdag Vildmosecenteret
 Jagt og fiskemesse Aars
Udviklingsdag for bestyrelser 50
deltagere
 Introduktion til nye tillidsfolk 30
deltagere
 Råvildtmøde 60‐70 deltagere
 Formandsmøde med struktur på
dagsordenen ca 100 deltagere
 WEB kreds 1

Vi arbejder konstant med at forbedre kommunikationen og på vores kreds1 side er der kommet mere
liv og vi får positive tilbagemeldinger på nyhedsbrevene. Det betyder ikke vi tror alt er perfekt, vi hører
gerne om forbedringsønsker. Men vi fortsætter med nyhedsbrevene, dog slipper vi ikke helt de direkte
mails til vores tillidsfolk.
Alle aktiviteter udaf som indadrettede styrker både viden, fællesskab og sammenhold
internt som udaftil mod potentielle nye medlemmer. Hver gang vi møder nogen med
en and på trøjen eller kasketten og et glimt i øjet, vil det sætte sig som et positivt aftryk i
hukommelsen hos dem vi møder – OG DET HAR VI BRUG FOR.
Vi er blevet langt bedre til at bruge det nye HVERVEMATERIALE, men vi kan blive ENDNU
bedre.. Men jeg må sige jeg bilver rigtig glad når jeg ser og hører at
I den forbindelse vil jeg også gerne takke de mange frivillige som har lagt timer og
kræfter i dette arbejde. Og også en stor tak til jer, som til disse aktiviteter er tovholdere.

Foreninger stiller op med
anden på tøjet og bruger
hvervematerialet på messer og
andre arrangementer og
melder bagefter – Grethe vi fik
faktisk 8 nye medlemmer på
det!..

Aktiviteterne udaftil kører derudaf, mens vi
også har haft gode aktiviteter for vores
tillidsfolk.
2. maj 2018 – nyt intro – kom bare med.
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Jagtforeningernes tilskudspulje Kreds 1 ‐ Tilskud til øvrige aktiviteter..
Der er i år ca uddelt 125.000 til foreninger i kreds 1.
De er fordelt mellem 12 foreninger og af beløb mellem 2500 og 27.000 til forskellige
ting til nytte i foreningerne.
I år er der kun 2 ansøgningsrunder ‐ forår og efterår, så kom bare ud af starthullerne og søg.
Hjælp og vejledning.... ‐ Bare kom til os ‐ Vi hjælper gerne. Kig efter materialet på Kredsens
hjemmeside. Her finder du også øvrige puljer.
OG NB:
I år skriver I under på at samtlige foreningens medlemmer
Inventar til klubhuse
er medlem af Danmarks Jægerforbund.

Renovering af klubhuse
Træningsremedier
Kastemaskiner
Telt
Buebane
Udgravning af sø

Jægerråds årsmøderne
Deltagere
2017
ca. 260

2016 295

2015 271

2014 211

Et lille fald fra sidste år, hvor hjortevildtet havde stor fokus.
Det er gode saglige debatter derude med interesserede deltagere alle steder.
Der har været en del om struktur i år, men for mange er det et meget stort og diffust emne,
som ikke kan tages over en aften. Derudover har hjortevildtet stadig interesse, samt vores nye
vildtart ulven.
6 jægerråd af 11 har valgt at slå sig parvis sammen til årsmøderne.




Thisted og Morsø
Ålborg og Rebild
Hjørring/Frederikshavn

har valgt at holde sidste del af møderne sammen. Det virker rigtig godt og er med til at blande vores
medlemmer på kryds og tværs af organisationen. Det giver mere liv til spørgsmålene og i de enkelte
jægerråd får man mulighed for at kigge til nabojægerne og se om de mener det samme eller har
samme spørgsmål og så er vi egentlig ikke så langt fra hinanden, når det kommer til stykket.
Derfor er det faktisk også min opfattelse at vi i 2018 kan nøjes med 3 årsmøder, hvor vi samler flere
jægerråd sammen.
Fælles for jægerrådene er et ønske om, hvordan man gør dette godt nok og bedre. Man begynder
mere og mere at tænke i faglige input på jægerrådsmøderne og i år var der emner som:




Afskydningstal kommunevis
Hjortevildt
Schweisshundearbejdet

Flere steder arbejder man over skel i jægerrådene og jeg tror vi kommer til at se mere af det over de
kommende år.
Da jægerrådene afgrænses af kommunerne, vil det være svært at løse alle opgaver sammen, men jeg
oplever i hvertfald nu en større nysgerrighed og vilje til at mødes om lignende opgaver, for at styrke
hinanden. Så jeg tror man er ved at finde ud af styrken ved dette
Jeg tror jeg både taler for Leif og jeg, når jeg siger ‐ Tusind tak for den gode den modtagelse og de
konstruktive debatter vi har hørt på rundt om. Vi mærker i hvert fald at dem der møder op kommer
for jagtens sag.
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Ørsø
Dorf
Hannæs
Hjallerup
Støvring
Veggerby
Harritslev‐Rakkeby
Suldrup
Råbjerg S. Jagtforening
Åby S Jagtforening
Sæby og Om. Jagtforening
Nordvesthimmerlands JF

Antallet er for mig ikke
det afgørende. Det er
engagementet.
Invitiationen er sendt til
alle, men det er de
engagerede kommer! Er
min konklusion.
På vores arbejdspladser
er det heller ikke alle der
deltager i MEDudvalgene
eller i fagforeningernes
generalforsamlinger, men
de engagerede gør, til
glæde og gavn for resten.
Jeg er nok meget klar i
min holdning her, efter at
have hørt på megen
palaver… MØD OP, HVIS
DU VIL HA’ INDFLYDELSE –
OGSÅ PÅ INDHOLDET.
Og nu vi er ved det – Hvor
mange herinde synes det
er ok at ytre sig negativt
på facebook – hvis man
ikke er mand eller kvinde
til at sige tingene i åben
forsamling?

Når vi taler struktur er
man heller ikke afvisende
overfor det at nærme sig
hinanden, men man
ønsker på ingen måde en
form som er så tæt der
ikke er plads til at bevæge
sig i.

Jægerforum og samarbejdet i de 3 distrikter:
Samarbejdet med de tre distrikter Thy, Himmerland og Vendsyssel er en fornøjelse.
I god tone udveksles synspunkter og erfaringer fra det arbejde som dels pågår hos jægerne og i
distrikterne.
Der er helt tydeligt en rigtig god tone og vilje til at strække sig mod hinanden og der er nok at tage fat
i.
***
Herudover fungerer kredsens reguleringskorps fungerer også i dette samarbejde og er i rigtig god
gænge. Infooplysninger om dette kan findes på kredsens hjemmeside.
Jeg og andre får rigtig gode tilbagemeldinger på de oplevelser I tillige sikrer vores medlemmer gennem
invitationerne til alle 3 skovdistrikter. Det er en fornøjelse for vores medlemmer at deltage på disse
dage, som bliver afholdt med en dejlig blanding af traditioner og høj etik og god jægerskik ... og ikke at
forglemme i spændende terræner med en rig fauna, som hver især kan byde jægeren på
uforglemmelige oplevelser. Den læring man der kan tage med sig i forhold til såvel afvikling af
jagterne, men også naturplejen er af stor værdi for os som jægere.
Der skal lyde en stor tak til det lokale samarbejde med de tre distrikter og jeg håber på at vi kan
bevare dette gode og konstruktivt samarbejde i årene fremover, i alle 3 skovdistrikter.

Besøg i foreninger og til aktiviteter
Der er også i foreninger og på kryds af jægerråd et meget fint samarbejde, når jeg gør status over det
jeg kan se.
De besøg jeg når er en stor glæde at deltage i og det værdsætter jeg meget højt, da det giver mig en
uvurderlig indsigt i arbejdet i vores kreds. Her får jeg input direkte fra medlemmer og ser i praksis de
ting der kan være en udfordring. Det er ikke alt jeg kan gøre noget ved, men det jeg kan løfte eller tage
med tilbage gør jeg gerne.
Det er min måde at holde kontakt og mærke pulsen i vores kreds. Så jeg vil gerne sige tak for
invitationerne og gælder mig til det kommende år også, hvor jeg også vil forsøge at komme rundt i
kredsen.

Til administrationen.
Sidste år nævnte vi, at vi gerne vil vide når nye bliver ansat ‐ Det blev der lyttet til ‐ Tusind tak for det.
Men det kan være lige så vigtigt at vi ved når en medarbejder stopper hos forbundet, så det kan være
en god idé også at give en melding om det.
Endvidere ‐ I er rigtig hjertelig velkommen her i kredsen for det skaber gode relationer og ny viden at
komme ud i verden til glæde for alle. Men også her skal lyde en lille opfordring i forhold til det gode
samarbejde:
Nye Jagtforeninger på vej ‐ Lukkede Jagtforeninger ‐ Nye formænd og kasserer – Andet i K‐regi.
Kontakt os når I ved noget og lad os ikke tilfældigt finde ud af, hvad der er gang i, det virker ikke
sammenhængende. Det I som minimum kan risikere, at vi kan være med til at kvalificere jeres arbejde
med vores viden.
Blad og artikler lidt input
Bladet er meget forandret over de seneste par år og til det bedre, men…
Når der i bladet skrives om de tiltag der er på vej i Danmarksjægerforbund. Fx riffelprøver og
haglprøver sidestilles, buejagt på de store arter m.v. Så har jeg fået henvendelser der går på at I gerne
må få fagstaben til at kvalificere det skrevne. Der løber meget let misforståelser rundt og det er der i
hvert fald på den omkring hagl/riffelprøver. Det er nogle lidt dumme minuspoint at få.
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**Emner har været
Invitationpraksis
jagtprøver
riffel og haglprøver
nyjægerjagter
skovrejsning
naturgenopretning
Lifeprojekter
Formidlingscenteret i
Skagen
Landmanden som
naturforvalter
(Himmerland)
jagttegnsprojekter
jagt for ikke jægere
schweiss
jagt og fiskedag
skydebane i Østerild
etik og afskydning

Vi har i det forløbne år haft meget samarbejde med folkene i store dele af administrationen og det er
god betjening, venlighed og hjælpsomhed vi møder der. Sidste år talte I om at jeres APV ikke viste alt
for godt resultat i forhold til kontakten til os ude i Kredsene – Jeg er naturligvis nysgerrig på om det er
status Q – eller det er blevet bedre – Det håber jeg, ellers må vi hjælpe hinanden.
Jeg vil i hvertfald gerne at I ‐ Claus og Michael ‐ tager en meget varm og glad hilsen med til alle
medarbejderne for stor hjælpsomhed og velvilje, som de har ydet os her i Kreds 1.

Nye jægere – flotte resultater og flere medlemmer
Uden at nævne nogen særligt – så vil jeg gerne sige – Tillykke til alle nye jægere i Kreds1, Tillykke
med alle flotte resultater uanset hvilken gren man deltager i – og godt arbejde til de foreninger som
har skaffet nye medlemmer.

Afslutning på beretning
Vi glæder os til et forrygende år i 2018 også og mens vi gør det, kunne jeg tænke mig at give følgende
spørgsmål til vores jægerråd og i vores foreninger.
Spørgsmålene udspringer af at et af vores kredsbestyrelsesmedlemmer gerne ville drøfte etik på vores
møde. Efter at have talt sammen, vidste vi alle mere om hinanden og vores ståsted.
Det har fået mig til at tage nogle spørgsmål op, som rummer nogle af de dilemmaer vi bliver mødt med
eller prøvet på som jægere. Nogle af emnerne rør sig også i vores kreds, så jeg synes det kunne være
rigtig godt, hvis vi kunne drøfte dette i foreninger, bestyrelser, og små grupper rundt om. I mindre
grupper bliver det nemmere at tale om det bliver også nemmer at stå sammen om bagefter.







Hvad er en god jagt? – Er det når man skyder meget vildt eller er det når man skyder det
rigtige? Eller er det når der på paraden ligger meget forskelligt vildt? Eller er det når maden er
go’ efterfølgende?
Hvordan tackler I problemer med alkohol på skydebaner, i foreninger, på jagt?
Facebook og god tone – Hvordan forholder I jer til de som ytrer sig negativt, nærmest
personligt på de sociale medier?
Ulovligheder ‐ Hvad gør du, hvis du støder på en åbenbar ulovlig handling i forbindelse med
jagt?
Medlemmer ‐ Hvad er dit bedste argument for at blive medlem af DJ og hvornår har du sidst
brugt det?
Hvorfor går vi egentlig gå på jagt?

Tag nu ikke alle spørgsmål på én gang – men ét af gangen og bred jeres holdninger ud i foreningerne.
Disse skal være ordene for vores kreds og dens virke for 2017. En stor tak for tilliden fra jer og for den
opbakning der har været til de tiltag vi har sat i gang.
Er der spørgsmål til beretningen, er de velkomne, og hvis der er spørgsmål til nogle af koordinatorerne
eller til tovholderne for aktivteterne, så ved jeg de også er parat til at svare jer.
Tak for ordet....
TALERE PÅ DAGEN:
Bo Storm ‐ Frederikshavn Kommune ‐ Junior Rangers
Marian Chriell ‐ DTU VET ‐ Svineinfluenza.
Fra DJ: Leif Bach, Claus Lind Christensen, Michael Stevn.
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