
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2019-01-02 (mødet den 2018-11-27 blev aflyst) 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby kl. 19.00 
 
Mødedeltagere Torben Møller-Nielsen, Formand (TMN) 

Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 
Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 

  Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 
Lars Kragh Jacobsen (LJ) – Faxe 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland 

 
Afbud  Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
 
Fraværende  Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
 
Referent  Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø 
 
   
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

A. Kredsmødet 9. marts 2019 
B. Råvildt/dåvildt møde februar 2019 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
7. Evt. 

 
 
 
Referat: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
Underskrevet og arkiveret hos sekretæren 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
a. Formand 
Der er pt. ingen kandidater til at overtage hundekoordinatorposten. Formanden 
opfordrer alle til at indsende forslag til kandidater snarest muligt. LJ kender Claus 
Rasmussen, som han vil prøve at spørge. 
 
Til riffelkoordinatorposten er der fire kandidater, som præsenteres af TMN på aftenens 
møde.  
Følgende er emner: 
Niels Riisfeldt – har hjulpet Flemming tidligere 



KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Allan Bertelsen – formand for Vigersted Skytteforening – ung riffelinstruktør, har hjulpet 
med riffelprøver og en gang med jagtfeltskydning. 
Henrik Buch Larsen – har været riffelkoordinator før og kender reglerne. 
Klaus Hauder – Formand for Antvorskov Jægerlaug, major i hæren, riffelinstruktør. 
 
SEH – forslår at formanden og næstformanden tager en snak med kandidaterne og i 
samråd beslutter hvem som skal tilbydes riffelkoordinatorpostren i kreds 6. Bestyrelsen 
bakker om forslaget fra SEH. 
 
Formanden opfordrer til at vi forsøger at bruge nogle af de jagttegnsmidler som 
kredsens foreninger har mulighed for at søge i Jagtforeningspuljen. 
Ansøgningsskemaet sendes med ud med dette referat, så det kan distribueres til 
jagtforeningsformændene med opfordring til at søge disse midler. 
 
b. Næstformand 

Udgår, da næstformanden ikke er til stede. 
 

c. Kasserer 
Kassebeholdningen er 34.519 kr.  
Har fået bevilget en PC. Alt vil fremover blive gemt på denne PC, så papirarkiv 
fremover bliver minimeret. 
Formanden orienterer om at vores nyjægerkoordinator får en 
flugtskydningsinstruktøruddannelse, så han kan anvende denne i forbindelse med 
nyjægerarrangementer. 
 

d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
SR: Startet op med møder om vandhuller og udsætninger med kommunen.  
Arbejde med en friluftsstrategi er startet op i kommunen. 
Jægerrådsmøde den 6. februar i Næstved. 
Har fundet en kandidat til markvildtsudvalget på opfordring fra Niels Søndergaard.  
Naturrådsmøder i Næstved fungerer stadig godt. 
Ønsker at blive mindet på f.eks. annoncering af årsmøder i Jæger via en mail. SEH 
tager dette med til HB. 
 
CC: Landbruget har spurgt om hjælp til de markskader gåseflokkene forårsager. 
Tidligere er det stoppet ved landbrugsrådgiverne. Efter projektet med bedre og 
mere effektiv gåsejagt er de nu interesserede i at arbejde sammen om en løsning. 
Har nu talt videre med VKST og nu har de søgt 5. junifonden om midler til 
organisering af landmænd og jægere så markskaderne reduceres. Bjarne Frost er 
en vigtig brik i dette projekt. Jesper Madsen fra DCE har søgt og fået midler til at 
dokumentere dette projekt. 
Formanden opfordrer til at forbundets PR folk involveres, så projektet kan blive 
formidlet. SEH ser gerne at projektet formidles til Trækvildtudvalget. 
Projektet med afsætning af vildtet bliver også en del at markskadeprojektet. 
 
Folkemøde. Gastronomisk projekt – evt. involvering af en superkok som skal 
eksperimentere med bramgæs. 
Jægerrådsmøde den 4. februar 
 
LJ: Samarbejde med en spejdergruppe i Haslev. Har været ude at flå fasaner med 
spejderne og derefter lavet tarteletter og spist disse. En stor succes som har affødt 
at de store spejdere også ønsker sådan et arrangement.  
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Formanden nævner at spejdere er en god målgruppe, da de indlysende er meget 
motiverede for friluftsliv. Opfordrer til at arbejde med denne gruppe. 
Holder årsmøde i forbindelse med Haslev-Faxe Jagtforenings generalforsamling 
den 1. februar. 
Forventer at Grøntrådsrepræsentanten overtager formandsposten for jægerrådet i 
Haslev, da han skal være far og ønsker at prioritere sit frivillige arbejde i 
jagtforeningen. 
 
KJ: Har brugt en del energi på Vindmølleprojektet på Omø Stålgrunde. Samarbejder 
med DOF om dette. Høringssvar på landdelen af det store projekt skal afleveres i 
januar. Ønsker hjælp til dette. 
SEH – nævner at VVM undersøgelsen skal afgøre hvor placeringen af 
havvindmølleparken skal være. Forbundet har via Morten Sinding udtalt sig om 
dette. KJ sender det materiale han har til SEH, som vil se på det ift. høringssvaret i 
januar. DOF og DN arbejder også på sagen.  
HSJ: DOF havde en nyhed i oktober, hvor DOF, DN og DJ sammen udtaler kritik af 
projektet. 
 
HSJ: Arbejder med at få overblik over reguleringsjægere i kommunen, så der 
fremadrettet kan ydes en bedre koordineret reguleringsindsats overfor kommunen. 
Tidligere har opgaven være løst af en enkelt jagtforening. Nu ønskes en koordineret 
indsats med bidrag fra alle jagtforeninger i kommunen.  
Afholder årsmøde i jægerrådet den 28. januar. 
 
JH: Orienterer om fjorddagene, hvor strandjagtskoordinatoren desværre ikke deltog.  
Der er svømmet dåvildt fra Enehøje til Lolland i Nakskov fjord på den dag hvor 
Naturstyrelsen holdt trykjagt.  
Skal deltage i jægeraften i Højrebyhallen, hvor de har en stand. 
Holder jægerråds årsmøde den 29. januar hvor SEH deltager. 
 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen af SEH. 
SJD – Stående Jagthunde Danmark bliver den nye forening som afholder hundeprøver for 
stående jagthunde i Danmarks. Alle deltaljer er ikke helt på plads endnu, men forventes 
inden længe at falde endeligt på plads. 
 
Ønsker at Kredsbestyrelsen tager stilling til tidligere udmeldinger omkring strukturudvalget, 
så han er bedre klædt på til at tage stilling til strukturudvalgets arbejde. Der gives mulighed 
for at alle kan kommentere, så SEH får så mange input med fra mødet som muligt. 
 
Hovedbestyrelsen har besluttet at der ikke skal præsenteres en ny struktur på næste 
repræsentantskabsmøde, men at der skal være tid til en ordentlig proces - også 
efterfølgende når der engang ligger et forslag, der kan præsenteres for medlemmerne. 
 
SEH beder om at man på jægerrådsårsmøderne spørger til pibeand. Ønsker en 
situationsmelding fra jægerrådene om pibeandebestandenes tilstand dvs. vurdering af 
mængder og om afskydning i år ligger over eller under normalen. Tilbagemelding på næste 
kredsbestyrelsesmøde. 
 

4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid. 
A. Kredsmødet 9. marts 2019 
Tilmeldinger – til sekretæren, som koordinerer med kasseren.  
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JH har en huskeseddel fra tidligere, som anvendes. Husk at få inviteret hornblæsere og 
gæster. 
TMN forslår følgende indlæg på kredsmødet: 
Mårhund – Kalø/praktisk information – et spørgsmål om tid inden den kommer på Sjælland. 
Nyjæger tiltag Hunting Skills ved Finn Bertelsen  
Struktur – status på arbejdet ved Niels Crone Madsen 
 
Efter gennemgang af forslagene til indlæg på kredsmødet er der mest stemning for 
indlægget om Hunting Skills ved Finn Bertelsen. TMN kontakter Finn Bertelsen. 
 
Aktivitetstegn - SEH indstiller på baggrund af kredsens opfordringer. TMN melder tilbage til 
SEH om afgåede koordinatorer eller andre kandidater som skal have aktivitetstegn på 
kredsmødet i år. 
 
B. Råvildt/dåvildt møde februar 2019 – Lolland/Guldborgsund. 
CC – spørger til om kredsbestyrelsen som sidste år vil bidrage til et møde om dåvildt og 
råvildt. Mads Flinterup og Marianne Criel deltager. Omkostning sidste år var 6000 kr.  
Kredsbestyrelsen beslutter er støtte op om råvildt/dåvildt mødet.  
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
HSJ: Referater sendes fremover til web-koordinator når endeligt referat udsendes. De 
underskrevne referater arkiveres hos sekretæren. 
 

6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
20. februar. Kl. 19:00 Hos Sværdborg entreprise. 
 

7. Evt.  
Ingen bemærkninger 

 
 
 


