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Referat – Koordinatormøde 7. maj 2019 
Dette er endeligt referat incl. rettelser og kommentarer fra deltagere – er 
udsendt den 18. maj 2019. 
 
Sted: Svinøvej 157, 4750 Lundby 
 
Deltagere: 
Brian Due, Buekoordinator  
Christian Iuel, Nyjægerkoordinator 
Finn Hansen, Flugtskydningskoordinator 
Niels E. Riisfeldt, Riffelkoordinator 
Frank Lilholm Pedersen, WEB-koordinator 
Mads Hageskov Nielsen, Strand- og havjagtskoordinator 
Morten Bohne Hansen, Skydevognskommandør 
Susan Jørgensen, Friluftsrådskoordinator 
 
Stig Egede Hansen, Hoved- samt kredsbestyrelse (SEH) 
Torben Møller-Nielsen, Kredsformand (TMN) 
Jens Hovmand, Kreds kasserer (JH) 
Steen Ulrich Rasmussen, Kredsbestyrelse (SUR) 
Kim Jepsen, Kredsbestyrelse (KJ) 
Jesper Skovgaard, kredsbestyrelse (JS) 
Henrik Skibsted Jakobsen, Kredsbestyrelse (HSJ) 
 
Afbud:  
Henrik Kjærside, Jagthornskoordinator 
John Vinsbøl, Uddannelseskoordinator 
Michael Kirkhoff Samsøe, Vildtplejerådgiver 
Pia Grønning, Friluftsrådskoordinator 
Torben Nielsen, Frivillig Jagtprøvekoordinator 
Michelle Byskov, Hundekoordinator 
Christian Clausen, kredsbestyrelse (CC) 
Niels Bo Larsen, kredsbestyrelse (NBL) 
Claus Rosdahl, kredsbestyrelse (CR) 
 
Referent: Henrik Skibsted Jakobsen 
 
Dagsorden: 

1. Lerdueskydning med laserlerdueskydning   
 

2. Skal vi have en alkoholpolitik? 
 

3. Koordinatorer orienterer. Hver koordinator præsenterer kort sig selv og 
informerer om 2-3 emner fra deres udvalg. 

 
4. Kassereren orienterer. 

 
5. Kredsformanden orienterer. 

 
6. HB orienterer.  

 
7. Evt. 

 
Forventet afslutning kl. 22.00. 
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Referat: 

1. Lerdueskydning med laserlerdueskydning. Skydningen blev gennemført i en 
af hestefoldene til stor morskab og fornøjelse. TMN konkulderede, at det 
er sjovt, men ikke så tæt på rigtig flugtskydning at det kan bruges som 
træning til dette. Dertil mangler fx foranhold – vurdering af duens 
hastighed samt støj og rekyl. Dvs. fornemmelsen af et rigtigt skud.   
 

2. Skal vi have en alkoholpolitik? Christian Iuel har haft en dårlig oplevelse på 
Sandved Skydebane omkring nyjægere og alkohol. Alkoholpolitik diskuteres 
på tværs af koordinatorer og kredsbestyrelsesmedlemmer.  
 
Emnet blev også behandlet på formandsmødet før 
repræsentantskabsmødet sidste år, hvor forbundet opfordrede 
foreningerne til at udarbejde alkoholpolitik. Nogle foreninger har allerede 
en politik om alkohol, hvor man praktiserer ud fra at nøjes man med at 
nyde alkohol så man stadig kan køre bil, kan man også gå på jagt eller 
skyde på skydebanen. 
JH præciserer at kredsen allerede har en alkoholpolitik om at der ikke 
nydes alkohol ved arrangementer hvor der deltager børn og unge. 
 
SEH – vi skal ikke ønske os at der lovgives om dette, da det kan medføre 
mange tvivlsspørgsmål – særligt omkring håndtering af våben i hjemmet 
eller ved transport af våben. Der er ikke enighed om at kredsen skal 
vedtage en alkohol politik. Da foreningerne er selvstændige juridiske 
enheder må det være op til den enkelte forening at vedtage en alkohol 
politik. 
 
SUR – Steens holdnings til en alkoholpolitik er, at det skal der arbejdes med 
proaktivt fra DJ s side i forhold til justitsministeren, så det ikke bliver 
noget, der kun gælder DJ medlemmer men alle jægere i Danmark. 
Ved at være proaktiv vil DJ fremstå mere troværdige og aktive overfor 
måske et lille problem før en ulykke ændrer det ovenfra. 
Steen står bag ved beslutningen om at lade udvalget arbejde med det først 
og spørger direkte kredsformanden om han ville presse på med det emne i 
Jæger- og Samfundsudvalget. 
 
TMN konkluderer: Jæger- og samfundsudvalget arbejder videre i forbundet 
med en overordnet alkoholpolitik. Der bør ses på om det kræver 
vedtægtsændringer. TMN vil tage emnet med til møderne i Jæger- og 
samfundsudvalget. 
 

3. Koordinatorer orienterer. Hver koordinator præsenterer kort sig selv og 
informerer om 2-3 emner fra deres udvalg. 
TMN orienterer om en ny hundekoordinator: Michelle Byskov Nielsen, 
Tjærebyvej 88, 4220 Korsør, Tlf. 51 26 20 44, brugsproven@gmail.com. 
Et par erfarne hundefolk vil hjælpe til med afvikling af de praktiske 
prøver. 
 
Finn Hansen, Flugtskydningskoordinator: Har afholdt en haglprøve og skal 
afholde kvalifikationsskydninger den 26. maj. 
 
Brian Due, Buekoordinator: Børnedyreskue på Bregentved den 29. og 30. 
juni. Kan godt bruge hjælpe fra en buekyndig til dette arrangement. 
FADB – har lavet markedsføringsmateriale for markedsføring af buejagt. SR 
har beach-flag og roll-ups som kan markedsføre jægerforbundet samtidigt. 
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Morten Bohne Hansen, Skydevognskommandør  
Ude med skydevognen en gang i år. Ellers er der to-tre arrangementer i år. 
Der har ikke været bud efter laserskydningen, der ellers virker som det 
skal. 
 
Frank Lilholm Pedersen, Web-koordinator 
Der sker ikke meget, så der opfordres til at man sender materiale til ham 
fx nyhedsbreve fra kredsen. 
 
Susan Jørgensen, Friluftsrådskoordinator 
Susan oplyser at friluftsrådet er udpegningsberettiget til de lokale 
hjortevildtgrupper og at hun har anmodet om at man gør brug af denne 
udpegningsret. 
Nævner at arbejdet er vigtigt, da kontaktfladen til fx ornitologerne og de 
andre organisationer er vigtigt. Et eksempel omkring fugleoptællinger 
omkring Tystrup Bavelse søerne nævnes, hvor fx jægernes regulering af 
predatorere hjælper til større ynglesucces for fuglene.  
 
Ny friluftsstrategi i Næstved kommune. Ønsker at jagt sidestilles med 
andre fritidsinteresser som mountainbiking og motionsløb.  
SEH pointerer at arbejdet i de lokale friluftsråd nu er endnu mere vigtig, 
da jægernes repræsentant i friluftsrådets bestyrelse ikke blev genvalgt.  
 
Christian Iuel, Nyjægerkoordinator. Kunne ikke afholde nyjægerdag pga. 
sygdom den 13/4 i Sorø. Nyt arrangement vil blive arrangeret. 
Har uddannet sig som flugtskydningsinstruktør og forsøger at hjælpe til 
hvor det er muligt. 
Skal deltage den 30/8 på Krenkerup marked.  
 
HSJ spørger til Hunting Skills. Hvad er det nye i konceptet? TMN: Det er 
selv timingen i arrangementet samt en gennemarbejdet plan for 
arrangementet samt det nye navn: Hunting Skills. Ellers er grundsubstansen 
i nyjægerdagene den samme.  
 
TMN: Beretter om frivillige jagtprøver fra Frivillig Jagtprøvekoordinator 
Torben Nielsen. 
 
Resultater for frivillig jagtprøve i kreds 6 i 2019 
   Sorø Idalund Næstved 
Antal tilmeldte:  75 88 
Antal fremmødte:  66 84 
Bestået hele prøven:  21 22 
Antal i %:  31,8 26,1 
Bestået skriftelig prøve: 24 32 
Bestået praktisk prøve: 51 60 
 
Resultaterne er indberettet af:  
Ove Christoffersen, Idalund 
Gert Wullf, Næstved  (har ikke modtaget tal fra Næstved) 
Torben Nielsen, Sorø 
 

4. Kassereren orienterer. 
Vi følger budgettet. Der er ros til koordinatorerne for at sende bilag mm. 
rettidigt. 
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5. Kredsformanden orienterer. 

Orienter om den klagesag, der den senere tid har været i forbundet. Har 
været til miniformandsmøde hvor denne sag blev behandlet. Overordnet 
set arbejdes der primært henimod at sådanne sager undgås. F.eks. 
arbejdes der med en whistle-blower ordning, så man sikrer sig at 
eventuelle fremtidige uheldige ting kommer frem og behandles korrekt.  
Hvordan sikrer vi at tonen overfor hinanden og måden vi behandler 
hinanden på er god. Det arbejdes der pt. intenst på i forbundet. 

 
6. HB orienterer. 

Har suppleret til det foregående punkt.  
HSJ spørger til processen i arbejde med den nye struktur. Strukturudvalget 
kommer med deres forslag fredag i denne uge på et hovedbestyrelsesmøde. 
Derefter skal det præsenteres på tre møder rundt i landet, hvorefter det 
skal tilbage til hovedbestyrelsen. 

 
7. Evt. 

Finn Hansen, Flugtskydningskoordinator ønsker en fjernbetjening til 
skydevognen. JH beder Finn om at undersøge hvad det koster, så vil 
kredsen dække dette. Kredsbestyrelsen bakker op om dette. 
 
TMN: Næste møde den 5. november 2019 kl. 18:00. 


