Formandsmøde i Kreds 5
Ejbyhallen, Ejby. Vestfyn
7. maj 2019

I: Velkomst ved Ejgil Valdemar Jensen
Som referent valgtes Nils Holger Ellekilde
Som ordstyrer valgtes Erik Bech Andreassen.

II: Orientering om klagesagen mod Georg G. Jensen ved formand Claus Lind Christensen
Claus Lind Christensen, CLC, meddelte, at han kun i meget store træk ville gennemgå den meget
omtalte klagesag, som har ført til, at Georg Guldberg Jensen har valgt at fratræde som medlem af
Hovedbestyrelsen og fra alle øvrige tillidsposter i Danmarks Jægerforbund. Sagen i al korthed:
Tirsdag den 26/2 bliver en klage fremsendt til kursusadministrationen. CLC har den i hænde den
27/2, og samme dag bliver den, som der er klaget over, orienteret. Den 28/2 er der HB møde. Før
mødet gøres Georg Guldberg Jensen bekendt med klagen. Han kan ikke genkende indholdet. Georg
Guldberg Jensen deltager ikke i HB mødet. Det besluttes, at DJ´s HR medarbejder skal overtage det
videre forløb.
Senere viser det sig, at klagen ikke stammer fra et kursus i februar, men fra et kursus tilbage i okt.
2018 og skulle gå på forskellige verbale krænkelser. Den 5/3 har CLC et overbillede over sagen, og
den 6/3 har CLC et møde med HR konsulenten og den person, der er klaget over. Denne kan dog
ikke genkende det påståede ordvalg. Andre deltagere i kurset i oktober har overhørt ordene, men
ikke reageret. Klager er på ferie i Portugal i den lille uge, hvor det her foregår, og det får det til at
trække lidt ud. Den 6/3 meddeles resultatet af undersøgelsen til HB. Den 7/3 bliver der sendt en
undskyldning fra den anklagede til klager, som klager efterfølgende accepterer 11/3. Den 13/3
holdes der et møde mellem klager, den anklagede og HR medarbejderen, hvor tingene synes at være
faldet på plads, undskyldningen accepteret og enighed om ikke at offentliggøre de impliceredes
navne.
Så sker der det den 14/3, at fem tidligere kursister, blandt disse to fra oktoberkurset, hver for sig
sender mails, hvor de klager over HB´s behandling af sagen, og så kører det videre med også klager
over andre ting, f. eks et enkelt HB medlems forsøg på at påvirke omtalte sag og hertil hele
håndteringen af problematikken omkring strukturarbejdet. Det spreder sig. Den 15/4 er HB samlet
på et seminar, hvor man selvfølgelig også diskuterer de fem mails og drøfter, hvorledes man skal
forholde sig til det. Det er en meget lang historie, og CLC opfordrede alle til at gå hjem og læse
referatet fra det ekstraordinære HB møde 17/4 og udgaven af Jægernyt fra den 18/4.
III Spørgsmål fra salen
Lars Udengaard, Drigstrup Jagtforening: - Er der udvist den dømmekraft, som skal til for at løse en
sag som den foreliggende? CLC: - Ja, det er der, men der har i denne sag også været
læringspunkter, som vi vil tage med os. Dansk Idrætsforbund har i øvrigt nedsat et etisk råd, som
kan rådgive deres bestyrelse. Måske kunne noget sådant tænkes hos DJ? Claus Lauritsen,
Svendborg Jagtforening, opfordrede til, at man fastlagde en form for værdigrundlag til brug i
situationer som denne. Kristian Spodsbjerg, Svindinge Jagtforening, udtrykte sig generelt kritisk om

HB´s arbejde og henviste til en tidligere sag et par år tilbage. Drøftelse af denne tidligere sag blev
dog afvist af forsamlingen. Lars Peter Degn, Kullerup Refsvindinge Jagtforening, gik lige på: - Vi
har brug for mere åbenhed, er der andre ting, som HB ellers sidder og putter med? CLC: - Der kan
være situationer, hvor det er det rigtige ikke at melde alting ud, også for at beskytte de implicerede
personer! Peter Storm, Kerteminde Jægerråd, efterlyste også mere åbenhed, men CLC henviste til,
at man i personsager altid må huske hensynet til det enkelte menneske. Jens Chr. Johansen,
hundekoordinator i Kreds 5, spurgte om, hvorfor man ikke langt tidligere kunne have samlet
parterne og få lagt låg på. CLC svarede, at der forsøgte man også ved mødet den 13/3, men så
begyndte andre at blande sig, og dermed begyndte sagen at vokse. Adskillige andre indlæg handlede
om den manglende åbenhed, men forsamlingens fælles holdning var, at man i fortsat tillid til HB nu
måtte se at komme videre.
IV Den nærmeste fremtid
Ejgil Valdemar Jensen oplyste, at han nu ville koncentrere sig om arbejdet som medlem af HB, og
at Kreds 5 derfor måtte finde en ny kredsformand. Situationen var lidt vanskelig, idet tre personer
havde forladt kredsbestyrelsen, og derfor meddelte han, at der snarest ville blive indkaldt til et
kredsbestyrelsesmøde, hvor kredsbestyrelsen kunne konstituere sig, og der kunne vælges en ny
kredsformand. Undervejs i mødet blev det meddelt, at både Kerteminde og Nyborg Jægerråd igen
var med på banen til stor tilfredshed for alle. Til det fælles ønske om mere åbenhed fra HB´s side og
om bedre kommunikation også lokalt meddelte Claus Lauritsen, Svendborg Jagtforening, at han ind
til videre gerne ville påtage sig jobbet som webkoordinator og skabe en hurtigere og mere aktiv
kommunikation.

