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Dato

2019-02-20

Sted

Sværdborg.dk, Hasbjergvej 34, 4760 Vordingborg kl. 18.30

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
Claus Rosdahl (CR) – Faxe
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted

Afbud

Christian Clausen (CC) – Guldborgsund
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland

Fraværende

Ingen fraværende

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

Referat:
TMN byder velkommen til CR som er ny i bestyrelsen.
1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde
Underskrevet og arkiveret hos sekretæren.
2. Orientering om kredsens aktuelle situation
a. Formand
Riffelkoordinator – Niels E. Riisfeldt er den nye riffelkoordinator. Var ikke blandt
kandidaterne, der blev præsenteret sidst, men viste sig at være den helt rigtige
kandidat. Han har tidligere været med på sidelinjen med Flemming Prægel og
overdragelsen af posten er i fuld gang.

KREDS 6
BESTYRELSESMØDE
Hundekoordinator – der er stadig ikke fundet en ny hundekoordinator. TMN
orienterer om en problematik med præmiegals. Der har været en forespørgsel på
præmieglas for op til 14.000 kr. fra en markprøveleder. Har afvist at kredsen blot
dækker denne omkostning. Sagen skal undersøges og koordineres med
hundeudvalget i Forbundet.
Der har kun været en enkelt henvendelse på annoncen for en hundekoordinator.
TMN har talt med ham en enkelt gang.
Situationen er pt. at vi stadig mangler en hundekoordinator.
JS foreslår at spørge Bjarne Kleis, naturvejleder og Gordon Setter hundemand. JS
vil sende annoncen til ham og kontakte ham.
Opråb: send navne på delegerede og suppleanter til repræsentantskabsmødet
snarest. Der er stadig nogle af de nordlige jægerråd, som ikke har svaret.
b. Næstformand
JS – der er generelt skudt færre ænder. Krikænder og spidsænder har været
positivt. Der har manglet ferskvands dykænder: Hvinænder, troldænder, gråænder
og pibeænder.
Synes vi skal være opmærksomme på at der er utroligt stor forskel i kontingent.
Priser svinger fra 75 kr. til 199 kr.
SEH fortæller der er nogle foreninger som tager op til 850-1000 kr. i lokalt bidrag.
Jægerrådsmøde i Vordingborg – svært at få nogle til at komme til dette årsmøde.
En god ide – at få lavet engangs- glas, bægere og bestik med logo i et bæredygtigt
materiale. TMN vil bringe ideen videre til Jæger og Samfundsudvalget i Forbundet.
c. Kasserer
Pga. fravær af kasseren fremlægger TMN for JH: Endeligt årsregnskab endnu ikke
færdigt. Budgetkontrollen er fra november. Status er at der er brugt 34.519 kr.
mindre end budgetteret.
3 jægere har deltaget i trykjagt hos Naturstyrelsen. De havde en god jagtdag.
Årsmøde i jægerrådet i Lolland med 47 deltagende – et godt møde med et godt
program.
Hjortemødet blev et tilløbsstykke med så mange deltagende at nogle faktisk måtte
afvises på pladsmangel.
Mads Flinterup og Mariann Criel holdt begge gode indlæg. Lokalt vil man arbejde for
en kortere jagttid på dåhjorte for at få en bedre balance i afskydning mellem dåer,
kalv og hjorte.
Den 7/3 deltager Jægerrådet med en stand i Højrebyhallen i Søllested.
Har arrangeret skydetræning for reguleringsjægerne, så de kan ramme når
reguleringen går i gang.
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
KJ – årsmøde i jægerrådet med 21 deltagende.
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Arbejder stadig med sagen om vindmøllerne på Omø Stålgrunde.
NBL – stoppet som formand for Ringsted Jagtforening, men er nyvalgt
jægerrådsformand. Har afholdt jægerrådsårsmødet med 6 deltagende.
Benny Kristensen er nyvalgt formand for Ringsted Jagtforening. NBL sørger for at få
ændringer meldt til Forbundet.
CR – nyvalgt jægerrådsformand. De afholdt et årsmøde med ca. 90 deltagende,
hvilket var en stor succes. Der var spisning – stegt flæsk med persillesovs!
Har tidligere siddet i Grønt Råd og arbejdet med at få lov til at jagtforeningerne kan
gå på jagt på kommunale arealer.
SR – årsmøde i jægerrådet afholdt med kun 3 fremmødte
Arbejder med:
Duck tubes – udskiftning af redemateriale i tubes.
Forberedelse af regulering af fugle
Har afholdt rævejagter på Enø.
Møder med kommunen om vandhuller – første møde afholdt hvor
markvildtkonsulent Lene Midtgaard deltog.
Har tidligere opfordret til et Hvinandeprojekt – kommunen har efterfølgende selv
forslået at arbejde videre med dette.
Strukturudvalgsarbejde – bruger en del tid på dette.
Plan for det næste år – en ny bestyrelse for jagtforeningerne er et mål, så nogle
flere aktiveres/motiveres.
NBL – spørger til lasershot anlægget. Dette diskuteres – hvis vi skulle bruge nogle
af kredsens overskydende penge – kunne vi måske investere i et nyt anlæg.
HSJ – Har afholdt årsmøde i jægerrådet med 9 deltagende. Det var meningen at
formand for strukturudvalget Niels Crone Madsen skulle have fortalt om arbejde
med den nye struktur, men måtte desværre melde afbud på grund af arbejde med
netop strukturudvalget.
Afholder et arrangement med Hans Henrik Erhardi – Ryper og Skovfugle den 26.
februar i Sorø Hallen.
Arbejder videre med at få en bedre koordinering af reguleringen i kommunen.
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen af SEH.
Har deltaget på 3 jægerrådsmøder i Lolland (47 deltagere), Faxe (ca. 90 deltagere) og
Sorø (9 deltagere). Opfordrer til at jægerrådene afholder årsmøder bedre fordelt, så de ikke
ligger på de samme dage.
Orienterer om at han ikke lader sig genvælge i 2020. Dvs. næste års jægerrådsmøder skal
indeholder emnet om, hvem man ønsker at opstille til hovedbestyrelsen.
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid.
A. Kredsmødet 9. marts 2019
TMN orienterer om det omdelte dokument med dirigentens noter.
Finn Hvid Bertelsen vil fortælle om arbejdet med Hunting Skills.
Spisebilletter + øl/vand – hvem laver disse? Det sørger kredsformanden TMN for.
Skal dagsorden uddeles ved ankomst – ja, den skal printes og uddeles til de deltagende
Forbundet har spurgt om der er noget kredsen ønsker at blive orienteret om – så hvis der
er ønsker, så fremkom med dem.
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Systematikken med at koordinatorer selv kan fremlægge beretning fastholdes.
Hvis nogen har forslag til ændring eller forbedringer – så kom med det, så vil der blive set
på det.
Stig vil overrække hædersbevisninger.
Alle de sædvanlige gæster er inviteret.
Forslaget fra Jægerrådet i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommune – omkring
ændrede krav til jagttegn – diskuteres. Der er holdninger både for og imod.
SEH: Opfordrer til at det fremsendte forslag kvalificeres yderligere på kredsmødet.

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer
SR – Næstved Jagtforening havde til generalforsamlingen inviteret en dyrlæge til at fortælle
om skader på jagthunde. De talte også om mangel på arbejdende dyrlæger i weekenden.
SR kunne se en ide i at Forbundet laver et samarbejde med dyrlægerne. TMN – det er
svært. Da dyrlægerne tjener mange penge på vagtordningerne i weekenden. SEH –
forsikringen Tryg Pote er en forsikring, som er forhandlet med Forbundets hundeudvalg.
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde
Når kredsmødet er overstået samles bestyrelsen og konstituerer sig umiddelbart efter
mødet.
Næste ordinære møde tirsdag den 7. maj. kl. 18:00 på Svinøvej 157, 4750 Lundby.
Mødet holdes sammen med koordinatormødet. Kredsbestyrelsen mødes en time før
koordinatormødets start.
7. Evt.
Ingen bemærkninger

