
    
 
 
 

Kreds 7 
Referat Kredsmøde i Kreds 7 
Tid: 10. marts 2019 kl. 9-16 
Sted: Borup Multihal, Hovedgaden 65, 4140 Borup 
 

Referat 
 

Punkt Emne Konklusion 

 Velkomst ved Kredsformand 
Ole Jervin (OJ) 

- OJ bød velkommen til alle fremmødte samt gæster. 
- Der blev blæst til ære for vores afdøde jagtkammerater. 

1 Valg af dirigent - Kredsbestyrelsen foreslog Phillipp Quedens (PQ). 
- Ingen andre forslag. 
- PQ konstaterede efterfølgende at kredsmødet var lovligt indvarslet. 

2 Godkendelse af dagsorden - Dagsorden herefter godkendt. 

3 Valg af referent Charlotte Bak 

4 Valg af stemmetællere Flemming Torup blev valgt som stemmetæller fra distrikt 1.  
Peter Vilstrup blev valgt som stemmetæller fra distrikt 2. 
Lars Frøkjær Hansen blev valgt som stemmetæller fra distrikt 3. 
Lars Gottschalksen blev valgt som stemmetæller fra distrikt 4. 

5 Beretning af Kredsens og 
Hovedbestyrelsens arbejde 
Beretning ved Kredsformand 
Ole Jervin (OJ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Først vil jeg orientere forsamlingen, at vores nye projektor efter prins 
Henrik er blevet HKH Kronprins Frederik. 
Så har vi besøg af Trygforsikring, hvor vi har mulighed for at deltage i en 
lille konkurrence og tale med dem omkring forsikring 
CardioCare er her også, og de tilbyder hjertestarter og undervisning i 
førstehjælp. 
Uden for salen står også udstillingsmateriale fra kredsen, materialet ligger 
i den udstillingsvogn, som kredsen har fået, og som man som forening kan 
leje. Dog skal man være opmærksom på at totalvægten er 1.300 kg og der 
derfor er krav til den bil, som skal køre med den. 
Jeg vil gerne takke personalet i administrationen i Jagtens Hus for altid at 
være imødekommende, når man henvender sig. 
Kredsbestyrelsen har været på internatkursus i Jagtens Hus. 
Vi vil gerne takke for det gode samarbejdet med Miljø og 
Fødevarestyrelsen 
Den nye lederuddannelse som DJ tilbyder, det er et godt redskab, som 
alle kan få glæde af.  
Der har været afholdt koordinatormøde i 2018 hos Lammefjordens 
Jagtforening, og jeg vil gerne takke for det gode arrangement. 
I foråret åbnede den nye nationalpark Kongernes Nordsjælland under 
overværelse af HM Dronning Margrethe. Vi var repræsenteret fra Kreds 7 
med både hornblæsere, natursti, flåning af vildt og den generelle 
information omkring jagt i Danmark.  
Det store emne som også har taget rigtig meget tid, er oprydning i både 
natur og på skydebanerne samt plastik i naturen og det vil Marie Louise 
Achton-Lyng sige mere om senere. 
Så har der været afholdt et møde omkring den nye struktur i samtlige 
kredse – det var et rigtigt godt møde i Kreds 7, men fremmødet var lavt, 
og der var helt sikkert plads til flere – Stina Kaufmann vil fortælle mere 
om det senere. 
Husk Kredsbestyrelsen kommer gerne på besøg ude i jægerrådene og 
jagtforeningerne, hvis I har brug for det, det er bare at tage fat i os. 



    
 
 
 

Kreds 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kredsbestyrelsen har haft mange små sager i år at arbejde med, og har 
også ændret holdning til nogle ting.  
Som den tidligere statsminister Jens Otto Krag sagde: ”Man har et 
standpunkt til man tager et nyt” 
Nogle af de ting, som der skal arbejdes videre med er: 

- Tilskud til Strandjægerne 
- Forsikringsspørgsmål 
- Elgbane 
- Laserkino udlån 
- Tilskud til Naturens Dag 

Omkring kredsens Laser Shot, så er den gået i stykker og det er i 
kredsbestyrelsen blevet besluttet, at den ikke skal laves, da det bliver for 
dyrt. 
Tilskudsmuligheder i 2019 – der har været en del usikkerhed om hvor og 
hvordan man søger det. Der vil blive lagt et opslag op på kredsens 
hjemmesiden – der er blevet tilknyttet en kontaktperson til emnet, 
nemlig Ib Kammersgaard, som kan kontaktes og vil gerne hjælpe til. Hans 
kontakt oplysninger findes på kredsens hjemmeside. 
Distrikt 3 har afholdt et møde med emnet Forsikringer ved Danmarks 
Jægerforbund, hvor juristen deltog, og jeg vil gerne opfordre til, at 
jagtforeninger også skal benytte sig af et sådanne tilbud og får afholdt 
lignende arrangementer. 
Og så skal vi huske på, at det skal være sjovt at være tillidsmand i DJ, og vi 
skal kæmpe sammen og ikke imod hinanden. 
Kredsen mangler opbevaringsplads til at kunne få vores ting indendørs i 
et aflåst rum. Det kræver et rum på omkring 50kvm, men kvm priserne 
her på Sjælland er enormt høje, hvilket vil give kredsen en udgift på 
40.000 kr. årligt, en udgift vi i kredsen ikke har råd til at betale. 
Derfor hvis vi ønsker at passe ordentlig på vores ting, så skal udgiften 
dækkes af forbundet, ellers må materiale stå og forfalde. 
Siden kredsmødet i 2018, er der blevet nedlagt 2 jagtforeninger nemlig 
Karlebo Jagtforening og Karlslunde jagtforening, men vi har også fået to 
nye; Jagtforeningen af 14. maj 2018 og HHK Riffel. Dem vil vi gerne ønske 
velkommen i kredsen. 
Kredsen har ønske om ved rettidig omhu i forhold til at udøve en 
økonomisk ansvarlig drift, at kunne overføre midler fra et år til et andet, 
når formålet er at spare op til noget specifikt. 
Koordinatorerne gør opmærksom på det store tidsforbrug der bliver 
brugt på møderne som bliver afholdt på Kalø og opfodre til at møderne 
kan holdes andre steder, også på Sjælland. 
Sluttelig vil jeg gerne takke kredsbestyrelsen for det gode samarbejde. 
Kredsbestyrelsen arbejder hårdt for at være en stærk kreds med et godt 
samarbejde til tillidsfolk, koordinatorer og hjælpere. 
Tak for ordret 
 
Der er ingen bemærkninger til beretningen, og den er taget til 
efterretning. 
 

6 Beretning ved 
Hovedbestyrelsesmedlem 
Marie-Louise Achton-Lyng 
(MA) 

Det har været et travlt år.  
Specielt våbenudvalg, hvor MA sidder som formand, har der været 
afholdt mange møder det forgangne år. 
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 Mange af møderne afholdes i Jagtens Hus. Det er dog muligt at tilgå det 

via Skype i dag. Ofte er det dog mere givne at deltage fysisk i møderne. 
MA har haft deltaget i mange generalforsamlinger men ikke ret mange 
jægerrådsmøder, og hun gør opmærksom på at det er efter først til mølle-
princippet, men at vi altid er velkommen til at spørge mere ind til det 
arbejde, som MA varetager som HB. 
MA takkede kredsbestyrelsen for samarbejdet det forgangne år. 
MA orienterede om det politiske arbejde som HB, og det Jagtpolitisk 
katalog, som der arbejdes ud fra. 

 
MA: ”Dem som befinder sig i den røde firkant, er dem vi har hånd i hanke 
med hver dag” 
Skydebanekapacitet bør have rigtig stor fokus i Kreds 7 
MA gennemgik Skydebanestrategi, hvor hun bl.a. gjorde opmærksom på 
at bly i riffelammunition” er fortid lige straks, og det kan vi ligeså godt 
indstille os på.  
Derudover er målet, at der bliver oprettet Jægernes Miljøfond, vi skal dog 
være opmærksomme på hvordan vi italesætter det. Vi skal til at spare op i 
foreningerne, så vi kan tage af en pulje, som kan stå for oprydningen på 
vores skydebaner. Sørg derfor for at kontakte kommunen, så vi ude i 
foreningerne ved hvad der skal ryddes op. 
DJ gik i front i forhold til bionedbrydelige haglskåle. Vi skal derfor udfase 
brugen af plastik foreladninger i haglpatroner ude i foreningerne. 
DJ´s lederuddannelse vi er i front her i kredsen og har flest afsted. 
Der er masser af tilskudsmidler, som kan søges via DJ, så MA opfordrede 
hos til som foreninger at få søgt – se mulighederne i linket 
Tilskudsmuligheder hos DJ 
 
Peter Vilstrup – Køge Herfølge Jagtforening:  
Hvem har ansvaret for at rydde op efter det affald, som efterlades, når 
man lejer vores skydevogne? 
MA: Det er lejer af vognen som har ansvaret. 
Peter Skrøder – Græsted Jagtforening: Udgør bly i en vold på riffelbanen 
en forurening? 
MA: Det at skyde på et anlæg, anser vi ikke for at være her der skal 
startes. Vi arbejder sammen med andre organisationer for at lave 
arbejdet. 
Jørgen Jacobsen – Hillerød Jagtforening: Når vi går fra bly til stål i forhold 
til rifler, så kan det være svært at finde et alternativ til de små kalibre. Vi 
skal derfor sikre os, at vi kan benytte de små kalibre, så vi ikke skal skille 
os af med riflen. 

https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab/tilskudsmuligheder/
https://www.jaegerforbundet.dk/om-dj/medlemskab/tilskudsmuligheder/
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Claus Kristiansen – Vestsjællands Jagtforening: Omkring skydebaner har vi 
en fælles strategi om større skydeanlæg i samarbejde foreningerne 
imellem? 
MA: Der er helt klart en intention for at arbejde for at lave større 
skydecentrer, så vi derved sikrer skydebanekapaciteten på Sjælland.  
Leif – Asminderød Grønholt Jagtforening: Omkring oprydning på Karlebo 
Jagtforenings skydebane, som er estimeret til 8. mio omfatter, så 
omfatter det også anden forurening. Derudover, så er det er minimalt 
hvad vi skyder af af bly i naturen med riffel. 
MA: Det er et opstartsprojekt, og vi taler ikke kun forurening i naturen 
men også det der er i dyret i forhold til de fragmenter, som er i dyret, det 
giver en forurening af kødet. 
Bruno: Det bly, som forefindes i dyret, er meget lidt, og metallisk 
materiale bliver ikke optaget i kødet, det er kun organisk. 
MA: Det er derfor vi har DJ, det er et kæmpe arbejde, og når vi starter en 
proces, så kommer vi hele vejen rundt 
Henning Christiansen – Skov Jagtforening: Oprydning på skydebaner. Vi 
har en opgave, som vi skal løfte i fællesskabet. HB har en opgave i, at nå 
til enighed om at bruge noget af midlerne i DJ til en maskinpakke, som 
kan løfte opgaven på alle baner plus en anvisning eller et mandskab som 
gør arbejdet. 
Peter Vilstrup – Køge Herfølge Jagtforening: Vi var så heldig, at få hjælp i 
forhold til en støjmåling, men da vi så i samme omgang, ville have hjælp 
til en sporting bane, så kunne vi ikke få hjælp. 
MA: Den hjælp som vi modtager på skydebanerne fra konsulenterne, sker 
ud fra den indstilling, som I har angivet. Derfor kan I ikke få hjælp til andet 
end det, og der må derfor sendes en ny indstilling 
MA: I forhold til en maskinpakke, så er det jo ikke kun medlemmer af DJ 
som benytter sig af vores banerne, og skal derfor skal I ude i foreningerne 
opkræve så dem, der ikke er medlem også være med til at betale. Det er 
os der skal sørge for at der er midler, det er ikke forbundet, som har det 
ansvar. Det er foreningernes ansvar. 
 
Sluttelig blev der uddelt nåle til kursisterne som har færdiggjort 
Lederuddannelsen samt en 
Bronzenål til Ebbe Nielsen 
 

7 Beretning ved Formand 
Claus Lind Christensen (CLC): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLC startede med at tale om medlemsudviklingen, hvor det kan 
konstateres, at der har været et fald de sidste 3 år. Han lavede 4 nedslag, 
ved Husstand, Kursister (nedgang), Ordinær, Ungdom og Ekstraordinært 
(fremgang), Det er et generelt billede i organisationen. 
Efter kredsmøderne vil der blive sendt et brev til alle 
jægerrådsformændene med tallene, som så kan gøre en indsats i 
lokalområderne. 
Ude i foreningerne bør vi gøre en indsats for at lave et samarbejde i 
ungdomsafdelingen, så vi på den måde kan styrke denne gruppe. 
CLC orienterede kort omkring strukturarbejde, og opfordrede os til at 
være modig og se langt samt at HB har i december måned besluttede at 
udskyde beslutningen, så den ikke kommer på i 2019. 
Derefter gav han ordet til Stina Kaufmann. 
 



    
 
 
 

Kreds 7 
Stina Kaufmann (SK) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLC overtog herefter igen 
 

Status lige nu i forhold til strukturarbejder er, at der kan ikke siges noget 
konkret.  
Der er afholdt 6 møder, og det forventes, at der skal bruges 2 mere, før 
der kan komme noget forslag. SK orienterede om, at ud fra de input som 
kom på dialogmøderne, så valgte strukturudvalget at viske tavlen rent, og 
man startede derfor forfra med arbejdet. 
Der er mulighed for at følge arbejdet i strukturudvalget på hjemmesiden 
Ny struktur i DJ.  
Derudover så opfordrede SK til, hvis man fortsat havde input i forhold til 
arbejdet at sende det til hende. Hun bad dog om, at det skal være inde 
senest udgangen marts. 
Den fremtidige plan er, at når der foreligger et forslag, så fremsættes det 
HB, derefter indkaldes der til 3 møder i hver sin del af landet og herefter 1 
møde for adm. 
Efter alle møderne fremsendes det endelig forslag til HB i form af en 
indstilling til ny struktur. 
 
I forhold til strukturarbejdet, så udarbejdes der en Indstilling, og på 
baggrund af det sker der en Demokratisk proces inden der sker en 
Implementering af den nye struktur. 

  
CLC tog ligesom MA fat i det jagtpolitiske katalog, og gjorde opmærksom 
på at omkring blyholdig ammunition, så arbejder EU på at udfase 
tungmetaller, og det kommer derfor også derfra på et tidspunkt. 
Så orienterede han omkring Data og vildtforvaltning, og vigtigheden af 
dette. Vildtudbyttestatistikken giver os et billede på hvordan det går med 
vores vildtbestande 
Han orienterede om Jægernes Vidensbank - Markvildt – Hjortevildt – 
Trækvildt, og gjorde opmærksom på, at hvis fakta være grundlaget for 
beslutninger omkring jagttider, så kræver det data. Han opfordrede os 
derfor til at huske at få indberettet rigtigt, også hvilken kommunen, hvor 
vildtet er blevet skudt henne. 
Henning Christiansen – Skovbo Jagtforening: I 2014-15 kom Christian 
Bærentsen og jeg med et forslag om en ændring, der er gået en del år. 
Hvor mange eksterne konsulenttimer bliver der brugt, og kommer det 
noget ud omkring det?  
CLC: Forslaget har sat gang i arbejdet. At ændre en struktur, det tager tid, 
og processen skal være ordentlig. Konsulenttimer der er brugt nogle, og 
strukturudvalget har brugt dem, som de har haft brug for. 
Peter Vilstrup – Køge Herfølge Jagtforening: Er det medlemmer, som er 
vigtige eller er det medlemskontingenter, som er vigtige i dette her. 

https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/ny-struktur-i-dj/
https://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/ny-struktur-i-dj/
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Omkring Strukturudvalget, så er det skuffende den måde de arbejder. 
Mødeindholdet inden dialogmødet var hemmeligholdt, selv et referat var 
hemmeligt, selvom der blev sagt, at der blev sendt et ud. Det er heller 
ikke lykkedes at få nogen ud og fortælle om det, nej der var lavet en 
video, som man kunne benytte sig af. Jeg savner noget, hvor der kan ske 
en dialog, og jeg er bekymret for den nye struktur og mangler et 
samarbejde. 
CLC: Det er medlemmerne, som er vigtige. Vi har lært at den tidligere 
proces, og der vil i fremtiden blive lagt materiale ud til de kommende 
møderne. 
Per West – Slangerrup Jagtforening og Jægerrådsformand: Støtter op om 
tidligere taler. Vi var blevet lovet et referat, det er ikke kommet. 
Strukturmødet var nærmere en brainstorming og vi mangler nogle 
pejlepunkter. 
CLC: Plejepunkter er de 5 mål, som er godkendt på 
Repræsentantskabsmødet. Strukturudvalget var ikke klar med noget til 
jægerrådsmøderne, og derfor kunne de ikke komme med noget. 
MA: Det er vigtigt, at vi ikke negligere det, der kommer fra 
medlemmerne. 
CLC: Det er vigtigt at sige, der kommer ikke noget på dette års 
repræsentantskabsmøde. 
Jørgen Jharl: Det er meget svært, hvis der kun kommer et forslag frem, og 
derfor er det vigtigt at der kommer 2, så HB har noget at vælge ud fra. 
Jørgen Jharl: Hvad mener DJ om hegn i Gribskov, som begrænser 
hjortevildtets frie bevægelighed? 
CLC: Vores klare holdning er, at vi siger nej tak til dyrehegn 
Ib Algot - Lejre Jægerråd: Strukturmødet var meget forvirrende, og sådan 
opleves det også nu. Beslutningen skal ligge hos jægerrådene, kredsene 
og så repræsentantskabsmødet. 
CLC: Kan ikke forestille sig andet. 
Finn Poulsen – Kredsbestyrelsesmedlem: Skovbrugerrådet i Nordsjælland. 
Vi har fremsendt nogle spørgsmål i forbindelse med indhegningen af 
1.100 hk, men har ikke fået svar endnu. 
 

8 Beretning ved Direktør 
Michael Stevns (MS): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MS lavede et lille reklameindslag for app’en Jæger og opfordrede alle til 
at installere den. App’en bliver hele tiden udviklet. 
Der næsten fremlagde han det foreløbige regnskab. 
Resultatopgørelse for 2018 
Indtægterne er steget til 81,4 mio. fra 80,9 mio. 
Omkostningerne er faldet fra 80,4 til 75,7 
Resultat på 5,5, mio. med overskuddet fra Jagten Hus på små 500.000, så 
bliver det samlet på 6 mio. 
Der arbejdes på sammen med HB, om man kan lave nogle henlæggelser 
af overskuddet i nogle puljer. 
Peter Vilstrup – Køge Herfølge Jagtforening: Med så en god økonomi, kan 
det undre, at vi skal betale for materiale til at hverve nye medlemmer.  
Det er rigtig svært at få penge ud af nyjæger puljen, specielt hvis det er 
over to år. 
MS: Nyjæger arbejder på en anden løsning 
Claus???: Lad være med at bruge penge på maskiner til oprydning, men 
brug penge på at få lave skydebaner, hvor det er indtænkt i løsningen. 
Svend Stave: App’en kan ikke bruges uden at være online.  
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Overrækkelse af diplom 
Christian Bærentsen 
 

Derfor kunne det være godt, hvis man kunne arbejde off-line. 
MS: Det tages med retur. 
 
Uddeling af Aktivitetstegn til: 
Claus Hjelm Jensen 
Marie-Louise Achton-Lyng 
 

8 Koordinatorernes 
beretninger 

Koordinatorerne fremlagde deres beretninger. Beretningerne kan læses 
på Kredsens hjemmeside:  
Beretning koordinatorer 
 

7 Orientering om kredsens 
økonomiske forbrug 

Kredskasserer, Max Elbæk, gennemgik kredsens økonomi for 2018. 
Samlede indtægter i 2018 646.013 kr. 
Samlede udgifter i 2018: 636.999 kr. 
Årets regnskab: 9.014 kr. som er sendt retur til DJ. 
Regnskabet er taget til efterretning 
 

8 Valg af 
kredsbestyrelsesmedlemmer 
(for 3 år med mindre andet 
er angivet) 

Distrikt 1  
Opstillede og valgt er:  
Ole Hansen er genvalgt 
Distrikt 2  
Opstillede og valgt er:  
Frank Rattleff opstiller og er valgt 
Distrikt 3 
Opstillede og valgt er:  
Torben Clausen er genvalgt 
Distrikt 4  
Opstillede og valgt er:  
Finn Poulsen er genvalgt 
 
Kredsbestyrelsen får af forsamlingen mandat til at besætte vakante 
poster løbende indtil næste valg. 
 

11 Valg af koordinatorer  Flugtskydningskoordinator 
Opstillet og valgt er: Torben Broløs 
Riffelkoordinator  
Opstillet og valgt er: Allan Petersen 
Jagthornkoordinator  
Opstillet og valgt er: Torben Clausen 
Jagtstikoordinator 
Opstillet og valgt er: Jens Klaus Jensen 
Hundekoordinator  
Opstillet og valgt er: Kresten Henriksen 
Kursuskoordinator 
Opstillet og valgt er: Charlotte Bak 
Medlems- & Nyjægerkoordinator  
Opstillet og valgt er: Ole Hansen 
Strand- og havjagtkoordinator  
Opstillet og valgt er: Jacob Nørager 
WEB-Koordinator  
Opstillet og valgt er: Stina Kaufmann 

https://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/kredsmode-2019/
https://www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/kredsmode-2019/
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Frivillig Jagtprøvekoordinator  
Opstillet og valgt er: Ole Hansen 
Skydevognskoordinator 
Opstillet og valgt er: Torben Clausen 
Buekoordinator  
Opstillet og valgt er: Per Jepsen 
Reguleringskoordinator 
Opstillet og valgt er: Jan Sørensen 
Materielforvalter  
Opstillet og valgt er: Jens Christian Tilsted 
 

13 Indkomne forslag Der er ikke indkommet nogle forslag 
 

14 Valg af delegerede til 
repræsentantskabsmødet d. 
22. juni 2019. 
 

Frank Rattleff viste listen over de delegeret til repræsentantskabsmødet 
2019. 
Listen kan ses som bilag sidst i referatet. 

15 Eventuelt  Max Elbæk – Kredsbestyrelsesmedlem: Vi bør være fremsynet, så vi i 
fremtiden får råd til at lave skydebaner, som ligger indendørs. Gør jer 
derfor disse tanker i foreningerne, så vi kan sikre vores skydebaner. 
Som kredskasserer skal vi gennemgå en kursus, hvor GDPR er obligatorisk. 
Få styr på GDPR ude i foreningerne. 
 
Jens Klaus Jensen – Kredsbestyrelsesmedlem: Jagt og Natursti er nedlagt 
af HB, men vi fortsætter i Kreds 7, derfor afholdes der lørdag den 11. maj 
Sjællands Mesterskabet på Skovbo Skydebane kl. 9.30.  
Forbundsmesterskabet afholdes på Trolleborg i august. Læs mere om det 
i Jæger. 
 
OJ: Der er udsendt mail til jægerrådsformænd med indkaldelse til møde i 
forbindelse med den Fingerplan, der er sendt i høring. Senest i morgen 
med indsigelser. 
Skal vi til næste år lave det til et aftenmøde. OJ opfordrede forsamlingen 
til at komme med kommentar. 
Charlotte Bak: Nej tak. 
Ved håndsoprækning blev det nedstemt. 
 
Torben Clausen – Kredsbestyrelsesmedlem: Forstår godt Max´s oplæg 
omkring at samle skydebanerne, men lad os bevare den gode ånd som 
ligger på de små lokale skydebaner.  
Derudover fremlagde han ønske om at dommer honorar til de 2 
dommere på 3.000 kr. i forbindelse med Jagthornsmesterskaberne bliver 
forhøjet, så vi får kvalificeret dommere.  
Jagthornsudvalget har ønsket et lille hæfte hvor noderne står, der er blev 
sendt et ud fra DJ, det var fyldt med fejl. Dem som har købt det med fejl, 
kan få det ombyttet omkostningsfrit. 
31. marts deadline den 17. marts 
Der afholdes ingen Jagthornsinstruktør kurser i Kreds 7, men der er i 
Kreds 6 og i Jylland. 
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Ole Hansen: Kredsen skal lave arrangementer for nyjæger, i vest har man i 
foreningerne allerede sådanne arrangementer, men opfordre øst til at 
henvende sig, så vi kan få lavet nogle arrangementer i denne del. 
 
CLC: Gjorde opmærksom på den plakat der er lavet vedr. dåhjorten, og 
som er ude i udstillingen fra DJ. 
 
Dan Goldmann: I forbindelse med beretningerne inden frokost, det gik 
meget hurtigt, og det virkede som om folk ikke helt fik mulighed for at 
stille spørgsmål og komme med kommentar. 
 
Kresten Henriksen – Hundekoordinator: Materialet i forbindelse med 
markprøve ligger tilgængelig.  
Apporteringsprøver, lige nu er der kun en, der må være nogle som gerne 
vil afholde nogle, så tag fat i mig. 
DM i apportering bliver afholdt den 24. august. 
 
Hans Henrik Madsen (HHM) – Vestsjællands Jagtforening: Vil gerne takke 
Berit og hun fortjener en hyldes for det store arbejde hun har gjort. Så det 
havde været på sin plads at hylde hende. 
ML: Berit har fået alle de nåle, som man kan få, så det er ikke fordi vi ikke 
vil hylde hende. 
HHM kom med en opfordring til at tænke på hvad det er vi tager billede 
af, når vi ligger billeder op på FB herunder billeder hvor der indtages 
alkohol m.m. 
Derudover gjorde han opmærksom på at vildtaffald er et problem at 
komme af med, og vi derfor skal tænke på, hvor vi gør af det.  
Han er tilknyttet et nyt udvalg Jæger og Samfundsudvalget, som skal være 
med til at fastholde det gode image vi har overfor den øvrige befolkning, 
og opfordrede til, hvis der var nogen, som de gerne ville bidrage med at 
kontakte dem i udvalget. 
Sluttelig opfordrede han til at vi skal gøre noget ved det lavt hængende 
frugter. 
 
Kirsten Skovsby (KS): Tak for et godt møde. KS er ansvarlig for forplejning 
til ældre, og har i længere tid arbejdet for at få vildt ind. I efteråret 
lykkedes det at få harer ind og der blev lavet haresteg. Det var en dejlig 
oplevelse for de ældre, og maden får erindringerne frem, og de ældre 
kunne komme med forskellige historier. 
 
Jacob Bærentsen: Hvad kan I gøre for os unge mennesker? Som ung vil vi 
heller have en skydevest, hvor der står Danmarks Jægerforbund i stedet 
for bladet. Så vi skal tænke over, hvad vi kan gøre for at få de unge til at 
være en del af DJ 
 
OJ Tak for i dag. 

 
 
 
Referat godkendt af dirigent Phillipp Quedens                ----------------------------------------------------------------------------                                                                                                              

    Dato  Phillipp Quedens  
 



    
 
 
 

Kreds 7 

Delegeret liste for Kreds 7 
   
Antal delegerede 60  
Startnummer 304  

   

   
Delegeret nr. Medlemsnr. Medlemsnavn 

304  Marie-Louise Achton-Lyng 

305  Ole Jervin 

306  Christian Bærentsen 

307  Ole Hansen 

308  Jens K. Jensen 

309  Berit Valentin 

310  Torben Dolberg Clausen 

311  Torben Broløs 

312  Stina Kaufmann 

313  Finn Poulsen 

314  Frank Rattleff 

315  Arne Holten 

316  Frede Jensen 

317  Bjarne Holte 

318  Søren Bjærre Nielsen 

319  Jørgen Jacobsen 

320  Lars Hedegaard Larsen 

321  Harald Knudsen 

322  Dorte Balle-Larsen 

323  Vibeke Granzow Larsen 

324  Dan Goldmann 

325  Søren Heden Nielsen 

326  Rasmus Joachim Achton-Lyng 

327  Peter Windfeld 

328  Flemming Eilsø 

329  Klaus Hjelm Jensen 

330  Lars Gottschalksen 

331  Arne Riis 

332  Michael Appelgren 

333  Poul Olesen 

334  Holger Christensen 

335  Hans Henrik Hau Madsen 

336  Inge Nørmark Christensen 

337  Verner Seibæk 

338  Erik Block-Schultz 

339  Lars Frøkjær Hansen 

340  Jens Bitsch Larsen 

341  Súsanna Vang Møller 

342  Ole Pedersen 

343  Jens-Christian Tilsted 



    
 
 
 

Kreds 7 
344  Michael Franck 

345  Peter Vilstrup 

346  Karl Erik Høloft 

347  Johannes Nielsen 

348  Lars Bøgelund Andersen 

349  Anders Thorsen 

350  Per Jørgensen 

351  Poul Poulsen 

352  Birger Jørgensen 

353  Kresten Henriksen 

354  Charlotte Bak 

355  Per Jepsen 

356  Jan Huniche Bastiansen 

357  Helena Munkholm 

358  Michael Thaarup 

359  Henrik Grejsen 

360  Sonny Persson 

361  Nicolaj Pedersen 

362  Peter Schrøder 

363  Jesper Jørgensen 
 

 


