
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2019-05-07 
 
Sted  Svinøvej 157, 4750 Lundby kl. 18 
 
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 
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland 

 
Afbud  Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 

Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Claus Rosdahl (CR) – Faxe 
 

Fraværende  Ingen 
  
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 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
A. Oprettelse af markvildtslav (CR) 

6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
7. Evt. 
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Referat: 
 

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

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
a. Formand 

TMN: CC ønsker at købe et stykke dåvildt til arrangement på Krenkerup Marked. 
Kredsen bakker op om dette. 
 
På mødet sidst hos Sværdborg Entreprise aftaltes at vi skulle have et tilbud på evt. 
afholdelse af kredsmøde næste år. Tilbuddet er 458 kr./kuvert. Pt. giver vi ca. 210 
kr./kuvert. 
Der er holdninger for og imod, men generelt er holdningen er merprisen er for høj 
hos Sværdborg Entreprise. Bestyrelsen beslutter at fortsætte hos Damme Kro. JS 
tager kontakt til Damme Kro og reserverer den anden lørdag i marts 2020 dvs. 
lørdag den 14. marts 2020. 
 
Der er fundet en ny hundekoordinator: Michelle Byskov Nielsen, Tjærebyvej 88, 
4220 Korsør, Tlf. 51 26 20 44, brugsproven@gmail.com. 
Hun får hjælp fra erfarne hundefolk til at få tingene sat i gang. 

 
b. Næstformand 

Intet at berette 
 

c. Kasserer 
Vi følger budgettet. 
Udfordringer med omkostninger fra hundefolk som mener at kredsen skal dække 
omkostninger, men dette er overtaget af SJD. 

 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

KJ: Har bestilt en stand på friluftsmessen på Pansermuseet, som han ønsker at 
kredsen dækker. Dette bakker kredsen op om. 
Arbejder fortsat med vindmølleprojektet på Stålgrundene. Der arbejdes fortsat på at 
få det stoppet, men det ser pt. ikke ud til lykkes.  
 
SR – set på Ducktubes med kommunen. 17 ud af 20 har været benyttet. 
Kommunen ønsker et hvinandeprojekt. Arbejder med at finde partnere DOF og fx 
klatreklubber til dette projekt. 
Forsøger at bremse det 220 ha store solcelleprojekt på Gavnøs jorder. Det er 
kapitalfonde og pensionskasser, som står bag, så det er svært at få indflydelse. 
Sådanne projekter vil indskrænke arealerne, hvorpå der kan jages, men det er en 
svær sag, da klimadagsordenen fylder rigtig meget i forhold til at producere 
bæredygtig vedvarende energi. 
 
HSJ har gennemført foredrag om Ryper og Skovfugle med Hans Henrik Erhardi 
med kun 11 deltagere. Dette var ingen succes.  
Har deltaget i kursus om sociale medier i forbundet. Kurset var godt og gav indsigt i 
de udfordringer og risici, der er ved anvendelsen af disse sociale medier.  
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3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen af SEH. 

SEH har siddet i brugerrådet for Naturstyrelsen Lolland-Falster. SEH ønsker at finde en 
lokal, som deltager i disse møder fremover. CC spørges ellers vil JH tiltræde denne post. 
 
I forbindelse med udnævnelse af nyuddannede ledere i den nye lederuddannelse skal der 
uddeles pins og diplom. Skal det ske i kredsene fx på kredsmødet eller skal det leveres af 
kredsformanden eller hovedbestyrelsesmedlemmet? HB beder om kredsens syn på dette. 
 
JH – synes det er en god ide med kredsmødet.  
TMN – der ønskes flere events på kredsmøderne. Event på kredsmødet kan godt 
gennemføres selvom pins og diplom er uddelt inden kredsmødet. 
  
Bakker op om uddannelsen, men mener måske ikke det er kredsens opgave. TMN kunne 
ønske sig at der var flere eksterne undervisere og at uddannelsen vil blive reelt merit 
givende. At sende pins og diplom direkte til de nyuddannede umiddelbart efter bestået 
uddannelse vil være ok.  
HSJ – send pins og diplom direkte til de nyuddannede, men lav et event på kredsmødet, 
hvor de hædres og får en buket blomster. 
 
SEH – der er faldet dom i sagen om ham som opfordrede til at skyde ulve. Læs selv dette 
på hjemmesiden. 
 
 

4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid. 
Vil blive gennemgået på koordinatormødet. 
 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
A. Oprettelse af markvildtslav (CR) 
Udgår, da CR er fraværende. Punktet behandles på næste møde. 
 

 
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde. 

Næste møde afholdes den 6. august kl. 19 Svinøvej 157, 4750 Lundby 
 
 

7. Evt.  
Ingen bemærkninger. 


