
Referat fra 
 

Kredsbestyrelsesmøde for Kreds 4 

Tirsdag d.26 marts kl. 18.00  

Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding 

 

 
 

 

Bestyrelses 

Medlemmer: Poul Bundgaard, Kredsformand PB   OK 

 Jens Venø Kjellerup, Hovedbestyrelsesmedlem JVK  OK   

 Anders Jæger Jacobsen, Vejle AJJ    OK  

 Jens Hangaard Nielsen, Sønderborg JHN   OK   

 Finn Johansen, Fredericia FJ   OK  

Jan Holm, Fanø JH     OK 

 Uffe Nissen, Esbjerg UN    OK 

 Kurt Beck, Varde KB     OK  

Finn Hahn, Vejen FH     OK 

 Merete Callesen, Tønder MC    OK 

 Erik Nicolaisen Aabenraa EN   OK 

 Chr. Thye Haderslev CT     OK 

Allan Højrup, Billund  AH           Udeblevet 

Gunnar Bennedsen, Kolding GB   OK 

  

 

 

Afbud:       

 

Referent:   GB 

                  

Dagsorden 

 
1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: 
Bemærkninger      

                                                                                               

Referat fra 10.januar 2019 + Mødet d.18. februar m. 

Koordinatorer                                                 Bilag:  

 
2  

Orientering om kredsens aktuelle situation v/PB 

 

Organisationsudvalget udvalgs møde d.12 marts 2019 

 



Neumünster april 2019 

 

Orientering omkring fordeling af midlerne fra Jagtforeningspuljen 

 

 
Beslutning PB orienterede om kredsen og hvordan tilskuds midler var fordelt 

og at resten ville blive fordelt i maj md. 

PB havde deltaget i Organisations udvalgsmøde, hvor Finn Hvid 

(formand for Nyjægerudvalg) fortalte om arbejdet med ny jægere, 

og det store arrangement, Hunting Skills som skal afholdes i 

Vamdrup.  

Her fik de også en orientering om den nye ledelses filosofi, som ikke 

blev positiv modtaget. 

PB oplyste at der var lidt penge tilbage i udstillingspuljen og 

herunder spurgte UN fra jægerråd Esbjerg om lidt til dyrskue. 

Hvis det ikke er et stort beløb og de har et godt budget er det ikke 

umuligt. 

Vi deltager i år på Dyrskue i Åbenrå og Ribe 

Vi er igen i år inviteret til at deltage i Neumünster 

Poul er inviteret til møde i Skovbrugerrådet Vadehavet hvor de 

bland andet skal se på vildsvinehegn 

Omkring muslinge fiskeri i vadehavet bør Stig Egede fra kreds 6 

kobles på sammen med Esbjerg og Tønder (Kim – Erling og Claus)   

 

Orienteringen taget til efterretning 

 
 

3. 
Konstituering efter kredsmødet 2019  

 

Efter kredsmødet 2019 

Næstformand Gunnar Bennedsen 

Kassere Poul Bundgård  

Sekretær JHN /GB 

 

Kontaktpersoner for div. Aktiviteter, og kontakten til dem 

. 

Flugtskydning: GB og KB.        

Hund; PB og AJ                  

Riffelskydning: MC og CT 

Bue: KB og JHN. 

Natur og jagtsti: JHN og MC 

Presse- og Web: Udvalg AJ PB og JHN. 



Jagthorn: KAA og EN. 

Ny jæger:  MC og JH. 

Uddannelse: PB 

Strand og havjagt: UN og FJ 

Jagttegnsmidler:  PB – CT – GB -JVK 

Messer/Dyrskuer. CT – JHN - EN 

Skovbrugerråd Vadehavet – PB 

Skovbrugerråd Gråsten – JHN 

 

Kredsbestyrelsens kontaktpersoner deltager for de forskellige 

udvalg, ved de større arrangementer. Kan kontaktpersonerne ikke 

skal de prøve at få en anden fra kredsen til at deltage.  

 

 

Vadhavsudvalg:           Tønder: Erling Tychsen og Kim Aabling 

                                     Varde:  Kurt Beck 

                                     Esbjerg: Claus Smedegård 

                                     Fanø: Jan Holm 

                                     Nationalparken: Jan Holm 

                                     Regulering: Morten Vinding 

                                     Kredsformand Poul Bundgaard 
  

Vildforvaltningsudvalg:  Kredsformand + en fra hver Jægerråd 

 De to Hjortegruppers formænd inviteres med. 

 

Styregruppe for regulering Nationalparken Vadehavet- PB 

 

 

 
 

Beslutning 
PB sender rundt til alle koordinatorer ang. Kontaktpersoner, 

retningslinjer mm. 

Herunder blev det præciseret at alle udvalg SKAL indsende datoer 

for deres arrangementer til AJ, så han kan sætte det på kredsens 

hjemmeside 

Også de prøver der bliver afholde Riffel – Hagl og lignende 

    
4. Nyt fra HB v/JVK 

 



Beslutning Jens gav en god orientering om hvad der blev debatteret i HB og 

kreds bestyrelsen tog beretningen til efterretning og bakker op om 

HB’s Beslutning  

 
5. Evaluering af Kredsmødet 2019 

 

Hvad var godt og skidt d.14 marts. 

 

Mange mente det var et godt møde, men savnede at nogle emner 

kunne være debatteret, det kan være vanskeligt når der er mange 

der har lange beretninger om deres virke i udvalg og nogle af 

foredragsholderne også har lange indlæg. 

Der blev talt om at det måske skulle være et weekendmøde, men det 

var der ikke enighed om så det bliver afgjort senere. Med på næste 

møde. 
 

6. Rep. mødet d. 22 juni 2019 i Vingsted. 

 

Evt. formøde  
Beslutning Hvis der er væsentlige ting der skal til afstemning, bliver de 

delegerede indkaldt til et møde, inden rep.mødet. 

  

7. Næste Møde:  26 august 
   
  
8. Evt. 
Beslutning  

Samarbejd med tyske jagtforeninger over grænsen er helt ok, hvis 

det er på det jagtlige og forenings plan som hvis vi har en 

naboforening i DK. 

Hvis det er jagtpolitisk, må det  være på Forbundsplan DJ 

 

Her blev der også efterlyst oversigt over hvilke kommuner der 

støtter Mårhunde regulering økonomisk 

 

 

Mødet sluttede kl. 2200  


