
 

Referat af kredsmøde kreds 1 6 marts 2019 

Grethe Jakobsen bød velkommen til de 125 fremmødte medlemmer og indledte med de praktiske oplysninger.  

1. Valg af dirigent 

Kredsbestyrelsen foreslog Per Henriksen han blev enstemmigt valgt og kunne konstatere at kredsmødet var varslet efter 
vedtægterne. Derefter blev der valgt stemmetællere. 

2. Kredsens beretning for 2018 ved kredsformand Grethe Jakobsen 

Indledning med mindehøjtidelighed.  
 
I beretningen i år kan I høre lidt om: Medlemstal, Økonomi og aktiviteter, Kredsbestyrelse og koordinatorer, Jægerråd 

og Jægerforum, Puljer og ansøgninger, Struktur. 

Medlemstal 
Som nævnt indledningsvis er der i dag repræsenteret 44 jagtforeninger af 116 mulige. 

Vi var pr. d. 1/10 2018 11.587 medlemmer i kreds 1. Det er en lille tilbagegang fra sidste år, hvor vi ellers roste vores 

0,2%s fremgang. De seneste år er tallene gået lidt frem og lidt tilbage.  

Vi ved at forenings‐Danmark generelt er i tilbagegang og noget af det, der kan forårsage tilbagegang, er for eksempel: 

Noget der kan holde medlemmer tilbage, er blandt andet: 

Usikkerhed	eller	dårlig	omtale	i	medierne,	Sammenlægning,	Naturlig	afgang		

Vi kunne godt læne os tilbage og sige vi skal være tilfredse med at vores tilbagegang er beskeden, med de tider der er... 

Men skal vi nøjes?  

Vi kan igen i år se at vores ekstraordinære medlemskaber stiger, hvilket kan tilskrives de mange flotte aktiviteter i 

vores foreninger og de aktiviteter som koordinatorerne er med til at skubbe til på tværs af foreninger.  

Mens resten af kategorierne altså mens mange af de øvrige kategorier enten står stille eller falder. Så vi bør kigge til 

de let‐plukkede‐frugter som kan ligge i Juniorjægerne 8‐15 og i støttemedlemmerne. Hvor mange af jer herinde har et 

barnebarn eller en i familien, blandt vennerne som er mellem 8‐15? ‐  

Hvor mange herinde kender en som ikke har jagttegn, men som måske godt vil støtte os med den 100 kr. det koster at 

blive støttemedlem? 

Når der skal forhandles med politikere ‐ så ser de kun på antallet. JO FLERE DES BEDRE. ‐ VI KAN ALLE HJÆLPE ‐  

Økonomi og aktiviteter 
Vores økonomi for 2018 balancerer fint, det vil Henrik vil komme tilbage til, når han fremlægger regnskabet til 

orientering.  Her vil I kunne stille spørgsmål til dette, som i alle de tidligere år.  

Fra Jægerrådsmøderne vil nogle af jer måske kunne huske, jeg har nævnt at Henrik har valgt at trække sig fra posten 

som kredskasserer. Og herfra skal der lyde en kæmpe TAK for et fantastisk samarbejde gennem tiden. Det har været 

både sjovt og lærerigt ... til tider nervepirrende, men ikke mindst utrolig trygt at have dig siddende på "låget af kassen i 

Kreds 1".  Du har sat et meget positivt aftryk på det at være tillidsmand på en så vigtig post hos dem du har mødt på 

din vej ‐ SÅ TUSIND TAK FOR DET HENRIK.. ‐ Til jeres orientering så er Henrik allerede i gang med at oplære vores nye 

kasserer Regnar Bæk, som i forvejen sidder i Kredsbestyrelsen og er formand for Hjørring Jægerråd.  



 

Kredsbestyrelsen 
Kredsbestyrelsen kender de fleste af jer. Den består af Formændene fra hver kommunes jægerråd og HB‐medlem Leif 

Bach, Det bliver til dem I ser her, som er uændret i sammensætning fra sidste år.  

 Ud over kredsbestyrelsen har vi på sidelinjen Svend Thyø formand for Læsø Jægerråd.  Og Henrik Hansen som er 

formand for Brønderslev Jægerråd.  

Vi har i det forgangne år holdt 6 KB møder. – lad mig sige det sådan – Vi keder os ikke.  

Ud over HB‐punkter, Økonomi og ansøgninger, Regulering ‐ Mårhund, Ulv, Hjortevildtformænd, Forberedelse og 

opfølgning på Rep.mødet, herunder; Implementering af strategi og øvrige projekter i Kredsene. Lukkede punkter i HB 

samt Kommunikation og etik på sociale medier., Strukturudvalg og stukturnyt, Jægerråds‐/Kreds‐ og/ 

Koordinatormøder, Brugerrådet NP‐THY, Persondataforordningen, Kredsunderviser hund, Bliv Naturligvis, Hvervning 

styrket fokus, Nyjægerdag, Naturmøde, Dyrskuer, Outdoor19, Vandet Sø, Formandsmøde , Koordinatorposter, 

Skydevogne, Donationer, Markvildt, Jagthornstræf, Konstituering,....	

har især strukturdrøftelse og forberedelse og opfølgning på Repræsentantskabsmøde fyldt i vores drøftelser.  

Noget af det vi lyttede til for 2 år siden, var at vi skulle bruge repræsentantskabsmødet til at gøre vores mening og 

holdninger gældende. Det fik os til at se på resultaterne af medlemsundersøgelsen og blandt andet tage 

ressourcefordeling i Danmarks Jægerforbund op. 

Vores tilgang var at ressourcerne som vi er med til via kontingentkroner at finansiere, skulle rettes mere mod netop at 

støtte jagtforeninger, jægerråd og kredse i deres virke og også være lydhør overfor den frivillige indsats og den kultur 

som ligger i de forskellige områder. Nogle gange kan det nemlig opleves som om, der er meget langt fra strategi tænkt 

internt i DJ og så ud til virkeligheden i det VI forstår ved Danmarks Jægerforbund, nemlig medlemmerne.  

Vi havde nok en forestilling om at HB ville tage vores bemærkninger til sig og arbejde videre med de punkter vi havde 

taget med. Vi havde efterfølgende et uddybende møde med Claus og Michael, hvor vi havde en dialog om de emner 

som opleves forskelligt og også om hvad et repræsentantskabsmøde egentlig skal bruges til. Jeg er ret sikker på begge 

parter blev klogere, men jeg er ikke helt sikker på resultatet af mødet derudover.  

Formandsmødet i efteråret havde to emner på dagsordenen nemlig Ulv og Struktur. Til det møde var vi knap 80 

deltagere, som havde mulighed for at stille spørgsmål til oplægsholderne.  

Strukturdrøftelse har fyldt en del i år. Ikke bare drøftelserne om vores struktur virker eller ikke, men vi har også talt om 

hele den tilrettelagte proces om dette. Vores input HAR været med til at skubbe selve processen mere i retning af noget 

spiseligt for organisationen, så processen ikke hastes igennem.  

Det er ikke min opfattelse at man er direkte imod forandring, men man er stærkt imod forandring for forandringens 

skyld.   

Flere af os har været med til gennem årene at selv de mindste ændringer gang på gang viser sig at være svært 

implementerbare. Og ofte taber man de frivillige kræfter på gulvet, hvis man tvinger forandringer igennem.  

Derudover er der også en vis bekymring for ensretning, hvor kredsbestyrelsen er meget bevidste om at mangfoldighed 

er en styrke for såvel foreninger, jægerråd, kredse og for Danmarks Jægerforbund. De mange forskelligheder bør 

naturligvis arbejde mod et fælles mål, men det kender vi jo – nemlig mest mulig jagt og natur.  

Endelig er jeg blevet mødt mange gang med spørgsmålet: Man siger strukturen ikke virker – Men hvad sætter man det 

op i mod? Hvad er ”perfekt” – eller hvad er 100%? –  



 

Der er mange kort der skal vendes og drejes, undersøges og tales om, og det er naturligvis sundt at få ordnet 

kortbunken en gang imellem – Så jeg tænker faktisk om ikke det i det hele taget er processen er det vigtige her.   

Kredsbestyrelsen er et ivrigt debatforum hvor alle viser interesserede i at gribe opgaver og være med i beslutningerne. 

Vi har en god åbenhed på møderne og sparrer også med hinanden mellem møderne. Dette er med til at kvalificere de 

opgaver vi sidder med, og det er med til at give Leif et tydeligere billede af hvad der skal tages til Hovedbestyrelsens 

møder.  

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til hele KB og Leif for et godt samarbejde 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.  

Kredsens koordinatorer  
Bue, Hund, Flugtskydning, Riffel, Horn, Jagtsti, Havjagt, Nyjæger og frivillig jagtprøve, Hjortevildt, Vildtplejerådgiver, 

Web og Uddannelse, Grønt råd, Friluftskoordinatorer   ‐ EN STOR BLANDET FLOK MEGET VIGTIGE TILLIDSFOLK. 

HB, Kredskassereren og kredsformanden har mødtes med vores koordinatorer 2 gange i 2018. Dels at planlægge 

arrangementer, men også for at give hinanden nye ideer, input og udveksle erfaringer.  

Aktivitetskoordinatorerne har også i år gjort en kæmpe indsats i forhold til at klæde vores medlemmer godt på til det 

gode jægerhåndværk. (Beretninger ligger på Kredsens hjemmeside og deres arbejde og gode tilbud kan følges på 

Kredsens hjemmeside og på kredsens FB‐side samt de FB‐sider der er for den enkelte koordinators område.)	

Der bliver arbejdet på alle plan, både for før‐jægeren, den nye jæger og den erfarne jæger indenfor hver af de 

discipliner koordinatorerne varetager og de skaber hver deres gode resultater.   

Flere af de ”lærlinge” som holder ved en disciplin og træner ud over det, man kan forvente af det gode jægerhåndværk, 

ser vi på skamler med medaljer om halsen ude i verden – Ingen nævnt – ingen glemt – men tillykke til alle som har 

opnået flotte resultater i 2018 på baggrund af flid og gode læremestre i Kreds 1.  

Flere af koordinatorerne arbejder også på tværs af deres felt, og hjælper hinanden med at støtte op om de forskellige 

arrangementer og det er rigtig glædeligt at se. Ligesom de til enhver tid er villige hjælpere til de større arrangementer 

som benyttes til formidling, så som Outdoor, Jagt & Fiskedag, Jagthornstræf, Familiedage, byfester m.v.  Tusind tak for 

det.  

jeg ved at virkelig mange af jer i foreningerne har stor fornøjelse af de aktiviteter der udføres af vores koordinatorer og 

deres hjælpere i foreningerne. Det er med til at vi samtidig kan fortælle de gode historier og vise udad til at vi har det 

sjovt med at være jægere. Det er den bedste reklame vi kan give omverdenen.  

I koordinatorernes beretninger er der også en kæmpe tak til alle som har hjulpet til hos den enkelte koordinator, og til 

jer som medlemmer som støtter op om aktiviteterne. Den tak skal hermed også bringes videre fra Kredsbestyrelsen og 

ud til jer i foreningerne.  

De grønne råd, vildtplejerådgiverne, hjortevildtformændene og Friluftskoordinatorerne er andre grene af vores 

tillidsmandsverden som er lidt mere broget end aktivitetskoordinatorerne.  

Grønne råd arbejder meget forskelligt i kommunerne, men det er min fornemmelse at de har stor glæde af en gang 

imellem at blive hentet ind til et samlet møde i Kredsen.   

   

 



 

Vildtpleje og Regulering 

Faunastribeprojektet som I kan se på bordene, kører nu for 3. og sidste år i Vendsyssel. Projektet sorterer under 

Vildtplejerådgiver Kurt Thomsen og der blev første år anlagt 70 km striber og næste år 97 km og vi er spændt på dette 

år. Samarbejdet er mellem LandboNord, Biavlerne, Dof og DJ‐kreds 1. Det har bredt sig til Thy, som nu gerne vil i gang 

også og til Himmerland, hvor Jens Stevn allerede har en aftale med AgriNord. Vi handler om tingene, når vi sidder om 

bordet med de andre organisationer. Her handles blandt andet om: Overlægsstriber, Gødning nej tak! Række og 

frøafstand, Bare pletter JA TAK!, Væk fra vejene... 

Men alene opmærksomheden på emnet er vigtig, så jeg vil på Nordjysk tillade mig at kalde arbejdet for en succes.  

LandboNord har i øjeblikket besøg af Markvildtrådgiveren fra Kalø til at rådgive landmændene om tiltag i markerne for 

vildtet og et nyt samarbejde under Naturrådet i området ser også dagens lys med deltagelse af vores repræsentant 

sammen forskellige samarbejdspartnere. Så vi har gode forhåbninger for agerlandet i kreds 1. Jægerne er i hvert fald 

parate og det virker landmændene også til at være.  

Mårhund 

Markvildt indsatsen er vigtig og på den anden side er det også vigtigt at vi gør en indsats mod rovvildtet, som 

Mårhunden fx. Derfor er der i år afholdt en række møder i kredsen med henblik på at klæde jægerne bedre på til at 

bekæmpe mårhunden i vores område, da den er en stor trussel mod markvildtet og de jordrugende fugle. Flere steder 

har man nu søgt og fået midler og er i fuld gang med at etablere korps som kan hjælpe hinanden med denne vigtige 

indsats. Vi har dygtige folk som kan hjælpe nye områder i gang med en indsats, så spørg endelig hvis I gerne vil i gang 

lokalt.  

I den forbindelse er der noget jeg har lyst til at spørge vores formand om. Vi får at vide at man i tidligere og nuværende 

indsatser på landsplan mod Mårhunden vil intensivere indsatsen på Fyn, derfor har man forfordelt ressourcerne dertil. 

Har jeg misforstået det, og hvis ikke jeg har... 

Er der nogen logisk forklaring på hvorfor det er vigtigere at beskytte en Lærke eller en Vibe på Fyn, end det er i 

Himmerland, Thy og Vendsyssel? Eller har de nogle andre jordrugende fugle eller andet markvildt som er mere 

bevaringsværdigt end det vi ser her i vores landsdel?  Jeg søger en forklaring, for vi synes jo her at vores natur er lige så 

vigtig som i resten af landet.  

Kredsunderviser hund. 

Det har vist sig at konstellationen kredsunderviser Hund ikke fandt fodfæste i Kreds 1, så indsatsen er nu forankret i 

administrationen hos Henrik Hove.  

Derimod er der så meget gang i den på hundeområdet som aldrig før. Både apporteringsprøven og den udvidede 

apporteringsprøve blive taget pænt imod ude omkring og det er herligt at vide at der bliver arbejdet på at få lavet 

gode og velfungerende jagthunde i kredsen. I august var DM i udvidet APP prøve hentet her til kredsen og jeg skal hilse 

og sige vi så nogle seriøse og dygtige 2 og 4 benede blandt deltagerne. Det var en stor fornøjelse.  

Den lille apporteringsprøve kræver ikke meget at afvikle og kan danne grundlag for meget på tværs af grænser. Derfor 

bruges den blandt andet som kommunemesterskaber, hvilket er god model at kopiere.  

 I Friluftsrådene har vi Kristian Slyk, Hans Chr. Mikkelsen og Bo Kølle repræsentanter i de 3 områder og her sker der nye 

og spændende ting, som kan betyde at vi som jægere kan søge flere midler hjem. Vi håber der kommer en fælles 

orientering når de kommer lidt mere ind i denne opgave.  

Hjortevildtsformændene Tage Espersen og Niels Quist er genudpeget til at varetage hver deres geografiske område på 

hjortevildtområdet. De seneste år er dette arbejde kommet nærmere jægerrådsformændene og det glæder mig, da det 

er min oplevelse at det både giver mulighed for en større indsigt i de emner der diskuteres, men også giver mulighed 

for at være med til at kvalificere det videre arbejde.  



 

Nye og tidligere på posterne  

På uddannelseskoordinatorposten har vi indsat Henrik Kragh som overtager posten efter mig. Jeg har måtte sande at 

mange kasketter ikke passer til denne post, så jeg er glad for at Henrik har taget over.  

Lars Rasmussen er flyttet til Grønland og her arbejder vi på at finde en ny koordinator på Strand og Havjagt. Indtil 

videre varetages denne af Per Seedorff som tidligere har haft opgaven.  

Buekoordinatorposten deles lige nu mellem Jørgen Haller og undertegnede, men også her arbejder vi på en mere 

permanent løsning.  

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.	

Skal I have fat i vores koordinatorer, så ligger alle kontaktoplysninger på Kredsens hjemmeside.  

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.  

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. 

 Dyrskuer i Thisted og Hjørring 
Møder børn og hr. og fru DK 

 Jagt og Fiskedag i Thy 

 Markvildtarrangementer 

 Outdoor 2019 ‐ PR og nye medlemmer 

 Aktivitetsdage 

 Jagt og fiskemesse i Aars 
 
Kredsen har forskellige effekter I kan låne til disse arrangementer: Flag, Rollups, Laserkino, Skydevogne, 

Miniforeningsjagtsti. Kontakt os for lån af disse.  

Alle aktiviteter udad som indadrettede styrker både viden, fællesskab og sammenhold internt som udadtil mod 
potentielle nye medlemmer. Hver gang vi møder nogen med et smil og en and, vil dette sætte sig som et positivt aftryk 
og det har vi brug for... For jægerne er blot en lille del af befolkningen, og vi skal hele tiden være bevidste om at styrke 
det gode image.    
 
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.  

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 i varieret størrelse til forskellige ting til nytte i foreningerne.  Her er 

blandt andet givet til: Varmepumpe, Kastemaskiner, Kravlepramme, Lokkeænder, Redningsudstyr, Terrasser, Buegrej, 

Projektor, Sø projekt.  

HUSK	OGSÅ	PULJEN	TIL	HR&FRU	DK	ARR.	



 

Der er sket en sammenlægning af denne pulje og nyjægerpuljen. Derudover har man endelig  

lagt ansøgningsskemaerne ud på det åbne net, så alle kan tilgå dem. Det vil ikke betyde så meget for kreds 1, da vi i 

mange år har haft materialet åbent, men for de andre kredse bliver det nu lettere at tilgå materialet. Derfor tror jeg 

personligt at alle puljer i år bliver tømt. :‐) 

Puljerne kan søges 15.2 og 15.5 så kom ud af starthullerne og søg. 

Hjælp og vejledning.... ‐ Bare kom til os ‐ Vi hjælper gerne.  

Jægerråds årsmøderne  
Jægerrådsmøderne var lidt lavere end 2017 – Det så man særligt der hvor annonceringen eller håndbolden kom i vejen.  

I år var der skruet op for det jagtfaglige på møderne og strukturen fyldte også en del. Det er dejligt at se og opleve at I 

derude har taget opgaven til jer. Der var en rigtig god stemning og nogle gode debatter, som kaster mange ting af sig 

til arbejdet i kredsen.  

Mårhund, hjortevildt, markvildt og regulering var blandt emnerne og det er dejligt at følge den tråd fra Kredsen og ud 

til Jægerrådene, det viser at de tiltag der gøres på kredsniveau i samarbejde med koordinatorerne også følges op 

videre ud.   

6 jægerråd af 11 har valgt at slå sig parvis sammen og tak for det... 

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.   

Det er dejligt at se at jægerrådene er begyndt at udvikle samarbejdet internt. Det ses tydeligt da møderne er blevet 

langt mere skarpe og man kan mærke at I står langt mere sikkert på benene nu, end blot for få år siden.  

Der er stadig brug for videndeling mellem jægerrådene, så hvert enkelt råd kan optimere deres tiltag, men det sker støt 

og roligt i takt med den udveksling der blandt andet sker på Kredsbestyrelsesmøderne.    

Antallet af deltagere til jeres møder er for mig stadig ikke det afgørende. Det er engagementet blandt dem der 

deltager. HUSK... På vores arbejdspladser er det heller ikke alle der deltager i fagforeningernes generalforsamlinger, 

men de engagerede gør, til glæde og gavn for resten.  

Det er stadig vigtigt at huske: De enkelte jægerråd kan ikke sammenlignes over "skel". Det er udfordringerne 

simpelthen for forskellige til.  

I en kommune får man penge til regulering og kommunerne hjælper med alt. I andre vil man ikke høre om det.  

Derfor skal vi til stadighed arbejde med at samarbejde over skel af foreninger i jægerrådene. Lav aftaler om at 

henvendelser sker fra Jægerrådene samlet. Jeg gentager: 10 foreninger der skriver under i fællesskab, vil altid være 

stærkere end èn, når vi søger om mere jagt, tilladelse til skydebaner, arealer til hundetræning eller andre ting.  

Har I brug for hjælp, står Leif og jeg altid til rådighed.  

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.   

Jægerforum og samarbejdet i de 3 distrikter: 
Samarbejdet med de tre distrikter Thy, Himmerland og Vendsyssel er en fornøjelse.  
Hvert forum består af de lokale jægerrådsformænd, Repræsentanter fra DLS, samt skovrideren og vildtkonsulenten for 
området, kredsformanden og vores HB‐medlem.  
 
I god tone udveksler vi synspunkter og erfaringer fra det arbejde som dels pågår hos jægerne og i distrikterne.  
Der er helt tydeligt en rigtig god vilje til at strække sig mod hinanden og der er nok at tage fat i. 



 

Emner har fx. været; Invitation praksis, Jagtprøver, Riffel og haglprøver, Nyjægerjagter, Skovrejsning 
Naturgenopretning, Life projekter, Formidlingscenteret i Skagen, Slotved skov, Landmanden som naturforvalter 

(Himmerland), Jagttegnsprojekter, Jagt for ikke jægere Schweiss, Jagt og fiskedag, Skydebaner, Kronvildtforvaltning, 

Etik og afskydning 

Herudover fungerer kredsens reguleringskorps fungerer også i dette samarbejde og er i rigtig god gænge. Vi arbejder i 
øjeblikket med at gøre det mere tydeligt hvor man finder reguleringsjægerne og hvad deres opgaver er. Dette kommer 
blandt andet ind på Kredsens hjemmeside.  
 
Mange jægere har gennem 2018 fået fantastiske oplevelser i de tre skovdistrikter på de invitationsjagter I byder os ind 
til.     
 
Det er en fornøjelse for vores medlemmer at deltage på disse dage, som bliver afholdt med en dejlig blanding af 

traditioner, 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. 

Organisationsudvalg 

Kredsformændenes forum – med Leif for bordenden. Et godt forum, med mange emner på tværs.  

Foreninger og aktiviteter 
Også i år har jeg været inviteret til foreningsaktiviteter, generalforsamlinger, aktiviteter i jægerrådene, samt til 

aktiviteter i regi af vores koordinatorer og jubilæer.  

Det giver mig en rigtig god indsigt i arbejdet i vores kreds. Her får jeg input direkte fra medlemmer og ser i praksis de 

ting der kan være en udfordring for jer. 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 
Vi har i det forløbne år haft rigtig godt samarbejde med folkene i store dele af administrationen og det er god 

betjening, venlighed og hjælpsomhed vi møder der.  

Derfor vil jeg 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.  

I mange år har vi savnet et kort over foreningerne og har bedt om det så længe jeg kan huske… Kunne vi måske 

opprioritere dette, nu da administrationen er på vej til level 3 ‐? 

Jeg ved det kan lade sig gøre via google, så jeg forstår ikke det prioriteres ‐ Det er vist 4‐5. år vi nævner det. Og vi har 

brug for det i en verden som er hurtig og hvor de unge flytter til uddannelsessteder og dermed har brug for en nem 

indgang til at se, hvilke jagtforeninger der er i deres områder… Og sig ikke den findes – Jo Via rullemenuer… Men det er 

ikke det samme som et billede – til orientering så opfanger vi 70% gennem det visuelle. Så flere medlemmer – Kort 

ønskes TAK.  

Lidt billeder – vises på skærm.  



 

Hvad laver vi ellers i Kredsen… 

Jo vi lægger skjorter sammen, vasker duge, arbejder som gartner, spiser en sjælden gang kage, når Næstformanden 

kommer til at skylde… og meget meget mere… 

Disse skal være ordene for vores kreds og dens virke for 2018. En stor tak for den måde vi i Kredsbestyrelsen bliver 

taget imod rundt om i kredsen og tusind tak for tilliden og den opbakning der har været til de tiltag vi har sat i gang.  

Er der spørgsmål, så er de velkomne.  

Tak for ordet.... Grethe Jakobsen, Kredsformand 

Der var ingen spørgsmål til beretningen og den blev herefter godkendt.  

Efter beretningen gav Tage Espersen et indlæg vedr. den nye forvaltningsplan for dåvildtet, indstillinger til jagt tiderne 
skal indberettes senest den 15. marts 2019. Der skal opnås en bedre kønsfordeling på vildtet samt tvungen indberetning 
desuden bliver der samme regler vedr. fodring som på kronvildtet, der kan også etableres lokalfredninger som på 
kronvildtet. 

3. Kredsens årsregnskab ved Henrik Juhl Jensen 

Kredsen totale budget var på 447.000kr og forbruget endte på 418.000kr årets resultat blev et plus på 29.000kr 

det var et pænt resultat i modsætning til året før, det var Henriks sidste regnskab da han takkede af efter 21 år på 
forskellige poster, Henrik takkede for et rigtigt godt samarbejde gennem årene med KB og alle de koordinatorer der har 
været gennem tiderne, han rettede også en stor tak til administrationen for et godt samarbejde. Han bemærkede at den 
ubetingede største fornøjelse var at tage imod deltagerne til kredsmødet i indtegningen. Det havde gennem årene givet 
ham mulighed for at møde og hilse personligt på alle de tillidsfolk, som han har talt i telefon med gennem årene.  

4. Valg af delegerede til Rep. Mødet 22 juni. 

Per Henriksen gennemgik opgaverne for de indstillede kandidater til Rep. Mødet den 22. juni i Vingsted samt 
valghandlingen. De indstillede blev valgt uden bemærkninger. 

5. Orientering fra HB V/Leif Bach 

Hædringer: - SØLVNÅL til Henrik Juhl Jensen 

Leif Bach tildelte Henrik Juhl Jensen DJ`S hæderstegn Sølvnålen for et stort og seriøst arbejde gennem mange år.  

Tale fra HB-medlem Leif Bach: 

Tildeling af Hædersbevis i Danmarks Jægerforbund. 
 
Traditionen tro så uddeler vi hædersbevis på kredsens årsmøde. Derfor er det glædeligt at vi igen i år har en kandidat 
til et hædersbevis. 
Vedkommende er opvokset med jagten i hjemmet, herunder også på det organisatoriske plan. 
Han dyrker både hagl‐ og riffeljagt. 
Han har deltaget ved utallige arrangementer igennem mange mange år, og ingen opgave er for lille og ej heller for 
stor. 
Han er flugtskydningsinstruktør, skydevognsansvarlig og haglskydeprøvesagkyndig. 
Han har igennem de sidste 15 år stået hårdt på kredsens økonomi og kasse, og der før gjort det i den tidligere kreds 2 i 
region 1. 
Det er nok svært at holde navnet Henrik Juul Jensen skjult ret meget længere. 
Henrik har tidligere bl.a. været formand for Overlade Jagtforening (nogle udtaler han ligefrem arvede den efter han 
far), efterfølgende var han med i fusionen af 3 himmerlandske jagtforeninger der dannede Nordvesthimmerlands 
Jagtforening. 



 

Her blev Flejsborg Skydecenter hurtigt omdrejningspunktet for rigtig mange aktiviteter, og det forlød af Henrik 
nærmest til tider ”boede” på centeret. 
Det bør også nævnes at utallige arrangementer på Flejsborg Skydecenter har nydt godt af Henrik`s store interesse for 
mad. Gode solide måltider, og ikke mindst kagedelen vil jeg huske Henrik for når vi tænker forplejningsdelen. 
Projektet Vildtsted Sø lagde Henrik også fantastisk meget energi i, og var med sit store engagement med til at sikre 
jagten omkring søen. 
 
Ligeledes har han altid velvilligt stillet op når Danmarks Jægerforbund fra centralt hold har bedt om sparring til 
afprøvning af forskellige modeller inden for økonomi, der efterflg. er blevet implementeret på landsplan. Jeg skal 
derfor også hilse mange gange fra økonomiafdelingen og sige tak for din store indsats gennem mange år. 
 
Henrik – jeg vil også personligt takke dig for rigtig mange års samarbejde – faktisk helt tilbage fra min tid som 
hundekoordinator, kredsformand og nu som HB‐medlem. 
Du har været en fast del af kredsbestyrelsen gennem hele perioden, og også her har du lagt god energi.  
Du er også ham ‐ der når det en gang imellem tager lidt højder, bryder ind og siger rooolig nu roooolig nu, det må vi 
kunne finde en løsning på, og så er det ofte endt stile og rooollligt, med en god og fornuftig beslutning. 
 
Så herfra en stor tak for mange timer sammen, tak for tlf. samler om dette og hint. 
 
Karaten af hæderstegnet er vi ikke kommet til endnu – men jeg vil gerne sige her, det er både en enig Kredsbestyrelse 
og Hovedbestyrelse der står bag – og alle finder at Sølvnålen er fuldt fortjent  
Henrik jeg skal derfor bede dig om at komme herop og modtage Danmarks Jægerforbunds næst højeste hæderstegn – 
Sølvnålen. 
 
Leif Bach 

HB ‐ Kreds 1 

 

Claus Lind Christensen "stak" Henrik Juhl Jensen med sølvnålen hvorefter salen gav stående klapsalver.  

Leif Bach var også glad for det store fremmøde og udtrykte at det måske er et tegn på at det er lettere at rykke en aften 
ud, end det er med en lørdag, som det ellers har været tradition for. Der var glæde over afviklingen af årsmøderne i 
jægerrådene, dejligt at der er flere der afholder dem sammen. I kreds 1 har vi i 2 år stået for donationerne til licenser i år 
har kreds 3 lovet at stå for dem. Kreds 1 er en stærk kreds med et rigtigt godt sammenhold også i kredsbestyrelsen, 
samarbejdet i de 3 jægerforum kører også rigtigt godt og han ser frem til et fortsat godt samarbejde her. Sluttelig 
takkede Leif for et godt samarbejde i organisationsudvalget, samt med Claus Lind og Michael Stevns samt den øvrige 
administration. 

Brian Lindholm Fra Aalborg og Omegnsjagtforening spurgte til forsikringen når man var på reguleringsjagt da der var 
tvivl om dækningen. 

Leif Bach kunne oplyse at man er dækket som ved almindelig jagt. 

Orientering fra formand Claus Lind Christensen 

Claus Lind ønskede Henrik Juhl Tillykke med den fortjente sølvnål. Mårhunden på Fyn skal bekæmpes, da Fyn skal 
holdes fri erfaringerne fra Jylland, bruges men der mangles økonomiske midler til bekæmpelsen da der udover mårhund 
også skal bekæmpes mink og vaskebjørn 

Tak for talen fra kreds 1 på rep. mødet 2018, og det efterfølgende møde med kreds 1 bestyrelse, man vil sætte større 
fokus på de enkelte jagtforeninger. Der er kommet flere ordinære medlemmer samt ekstra ordinære derimod falder 
andelen af kursister, her er der samme tendens for hele landet, vi skal styrke udvikling og nærhed så forbundet styrkes i 
fremtiden. I 2017 blev der vedtaget en ny strategiplan herunder at strukturen skal ses efter det er ikke et arbejde HB er 
involveret i det er der nedsat et strukturudvalg til. 



 

Der arbejdes videre med det jagtpolitiske katalog, i december blev der fremsendt et spørgeskema til tillidsfolk, der var 
ca. 30% der besvarede det, det jagtpolitiske katalog er tilgængeligt på hjemmesiden. Claus Lind opfordrede til at deltage 
på lederuddannelsen i DJ, samtidig gav han kreds 1 en opfordring til at arrangere flere kurser. Claus Lind takkede for 
den store indsats der ydes i kreds 1, samtidig kunne han oplyse at HKH-kronprins Frederik er ny projektor for 
Danmarks Jægerforbund i stedet for Prinsgemalen 

Orientering fra strukturudvalget v/Henning Kiel 

Der er afholdt 6 møder i udvalget, man er nu ved at samle alle input så man kan lave en samlet indstilling til HB, de 
sidste input skal være inde senest 31 marts 2019. Hvis indstillingen godkendes i HB vil der blive afholdt 3 dialog møder 
rundt i landet. 

Orientering fra administration v/Michael Stevns 

Takkede for roserne til administrationen, vi takker også for de medbragte marcipanbrød i anledningen af at det var 
Michaels kredsmøde nummer 50. Michael slog et slag for DJ`S nye APP, brug den der er mange nyttige informationer. 

Økonomien i DJ har det godt indtægterne er steget positivt bl.a. grundet en arv fra Nordjylland på 2,2 millioner kroner, 
kredsene har sammenlagt haft et forbrug der var 500.000 kr. mindre i det forløbne år, det giver et samlet overskud på ca. 
6 millioner kroner for DJ i 2018. 

Karen Seerup og Erik Andersen: Skal kredsmødet være et aftenmøde eller et lørdagsmøde? 

Per Henriksen igangsatte en vejledende afstemning på spørgsmålet. Et større flertal tilkendegav at aftenmøder passer 
bedst. Så kredsbestyrelsen tog dette med tilbage.  

Tage Espersen. Struktur fylder intet for vores medlemmer, men mere hvad de får for deres kontingent. 

Claus Lind. Man vil lave en mere klar kommunikation til medlemmerne så de   kan se hvad de får for deres 
kontingentkroner. 

Henrik Hansen. Efterlyste en mere offensiv tilgang til medierne i stedet for at være passive bl.a. med hensyn til ulv 

Claus Lind. DJ er meget i medierne dog ikke specielt vedr. ulv men det er et strategisk valg, han medgav dog at der er 
plads til forbedringer. 

Kim Fredholm. Hvorfor må der ikke bruges termiske sigtemidler til bekæmpelse af mårhund når stort set alt andet er 
tilladt. 

Claus Lind. Fordi der ikke kan opnås enighed om det politisk i ministerierne. 

Karen Seerup. Opfordrede de lokale foreninger til at være mere offensive i medierne. 

6. Indkommende forslag 

Der er ingen indkommende forslag 

7. Eventuelt. 

Ivar Høst. Der er et offentligt møde ang. hjortevildtet den 20. marts klokken 19.00 på Aalestrup Naturefterskole. 
Markvildtet er hovedsaligt i jægernes interesse derfor er man nødt til at skubbe til lodsejerne for at få gang i nogle tiltag. 

Kurt Thomsen. Ansøgninger til markvildtstriber skal ske nu 

Leif Bach. Der er kommet ny lokalredaktør i kreds 1, Leif takkede Maria Metzger for indsatsen og bød velkommen til 
Jan Skriver som har overtaget hvervet. 



 

Per Henriksen. Gav en orientering om disciplinen kombineret jægerskydning, der mangler deltagere i 
arrangementerne, disciplinen består af 4 elementer sporting, trap, bukkeskiven samt løbende Elg, slå et slag for det i de 
lokale foreninger. Den 1-2 juni er der FM-mesterskaber i Herning og første weekend i august er der NM i Sverige. 

 

Mødet slut klokken 22.05 

 

 

 

Referent                                                Dirigent 

 

Mogens Engedal                           Per Henriksen 

 

     

 


