
Kredsbestyrelsesmøde for Kreds 4 

 

 

Mandag d. 26. august kl. 18.00 afholder Kreds 4 kredsbestyrelsesmøde  

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

 
 

 

Bestyrelses 

Medlemmer: Poul Bundgaard, Kredsformand PB    

 Jens Venø Kjellerup, Hovedbestyrelsesmedlem JVK     

 Anders Jæger Jacobsen, Vejle AJJ     

 Jens Hangaard Nielsen, Sønderborg JHN      

 Finn Johansen, Fredericia FJ    

Jan Holm, Fanø JH       

 Uffe Nissen, Esbjerg UN     

 Kurt Beck, Varde KB       

Finn Hahn, Vejen FH      

 Merete Callesen, Tønder MC     

 Erik Nicolaisen Aabenraa EN    

 Chr. Thye Haderslev CT      

Allan Højrup, Billund  AH            

Gunnar Bennedsen, Kolding GB    

  

Refertat: 
 

Ikke mødt: AH.  

 

Referent:   JHN 

                  

Dagsorden 

 
1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: 
Bemærkninger      

Referat fra 26. marts 2019. Ingen bemærkninger!  

Samt mødet den 25. juni med vildtforvaltningsudvalget. Hjortevildt 

og mårhundearbejdet gav store drøftelser. Mårhunden Mangler 

stadig en forvaltningsplan! Jægerforbundet har bevilliget 200.000 

kr. til projektet.  

Generelt ros til de gode aktiviteter vedr. mårhundearbejdet. Der 

afholdes lokale kurser for mårhundejægere. Det lokale arbejde er 

væsentligt i arbejdet med mårhundenereguleringen. 

 

Vildtsvinearbejdet – status ca. 50 pt.                                 



 
2  

Orientering om kredsens aktuelle situation v/PB 

 

Møde om strukturen: 

Det bliver som følger fra kl.19.00 – 21.30: 
  

4/9  Syd Jylland Jels hallen 

16/9  Nordjylland Brovst Sports- og Kulturcenter 

18/9  Midtjylland Pårup kro 

26/9  Fyn Dalum Landbrugsskole 

2/10  Sjælland Info om sted følger 

 

 

Orientering omkring fordeling af midlerne fra Jagtforeningspuljen. 

 

 
Beslutning  

1)Der afholdes formandsmøde den 9. sept. 

2)Det var ikke et krav fra kredsformændene, om den ønskede 

lønafregning, som var fremlagt på rep. mødet 2019 

Riffelbanen ved Ansager – et godt initiativ. 

Invitation til jubilæer: 21. 9. Fredericia XX år 29. 9. Haderslev XX 

år. 

Fordeling af Jagttegnsmidler Tønder, Grejs Holtum, Alsjægerne, 

Vejen, Tjæreborg, Moldrup Bjerring og Tiset? 

Hunting skills ca. 2000 kr. i udgifter. 

Struktur: Der afholdes møde den 4. 9. i Jels.  

Kredsbestyrelsen har bedt HB medlemmet viderebringe følgende til 

HB: 

Vedr. strukturprocessen 

Kreds 4 har dags dato afholdt kredsbestyrelsesmøde. 

På mødet var strukturprocessen, herunder ikke mindst mødet i Jels 

den 4. september, et væsentligt emne. 

Kredsbestyrelsen konkluderer at annonceringen har været 

mangelfuld og at fristen for tilmelding er alt for kort. Vi finder dette 

meget kritisabelt!  

Kredsbestyrelsen vil naturligvis gøre alt for at sikre så stort et 

fremmøde som muligt. Da vi er meget skeptiske overfor, om det 

kan lade sig gøre at sikre et fremmøde, der kan legimitere en 

ordentlig demokratisk proces konkluderer kredsbestyrelsen 

følgende: 



• Kreds 4 afholder yderligere to møder, hvor strukturen 

debatteres 

• Kredsbestyrelsen forbeholder sig ret til at arbejde for at 

strukturprocessen forlænges med yderligere et år. 

 

 
 

3. 
 

Arealkrav for afskydning af større hjorte – Jægerforbundets syn og 

de jagtetiske regler! (JHN) 

 

Tilbagemelding fra afholdte møder og aktiviteter! (alle) 

 

Indbydelse fra Neumünster om deltagelse i 2020. (JHN) 

 

Hjortevildt gruppen hvad er vores opgave som kredsbestyrelse? 

(MC) 

  

Regnskab for riffel/kvalifikation skydning. (MC) 

 

 

 
 

Beslutning 
Arealbegrænsning for afskydning af hjort større end 

spidshjort: 

På kredsmødet dags dato er bestyrelsen nået til enighed om 

følgende:  

• Kredsbestyrelsen konkluderer at et arealkrav, som det 

foreligger fra de øvrige organisationer pt., ikke forringer den 

alm. jægers muligheder for at skyde en hjort større end 

spidshjort. 

• De jagtetiske regler som lægges til grund for jagtudøvelsen i 

dag, hvis de bliver fulgt, er disse mere restriktive. Derfor kan 

kredsbestyrelsen i princippet acceptere arealkravet som det 

foreligger pt. 

• Arealkravdebatten og den udfordring dette giver 

Jægerforbundet kræver imidlertid en aktiv inddragelse af 

medlemmer og tillidsfolk derfor indkalder kredsen til to 

møder hvor dette emne skal debatteres. 

 

 

 

 



Beslutning fra møde i skydeudvalget. 

Flugtskydning – der skal fremover være rotation på banerne.  

I forbindelse med afvikling af FM er der fremover, vedtaget i 

flugtskydningsudvalget, At der skal skiftes til at skyde henholdsvis 

på bane 1 og 2, ligesom at der skal skiftes med hensyn til lørdag og 

søndag.  

Dette er vedtaget set i lyset af indsendt klage til DJ over hidtidige 

afvikling af FM. 

Efter indførelse af Jægerrækken til FM, Skyder Jægerrækkerne, på 

samme bane som den klasse de er klassificeret i/til.  

 

Kredsbestyrelsen har ønsket en kontaktperson til hjortevildt 

backinggruppen fra hver Jægerråd. (Hjortegruppen Sønderjylland) 

Reguleringen ved vadehavet drøftedes. 

Mødet i Neumünster gentages den 3.-5. april 2020 

Økonomien for Neumünter er på samme niveau  som 2019 

Der opfordres til at afholdelse af skuer/Messer indmeldes til 

Kredsen når datoerne forelægger. Brug kredsens kontakt personer 

omkring messer.  

Riffelskydningen gav et underskud 2019 
4. Nyt fra HB v/JVK 

Valg af HB- medlem i kredsen 2020!  

 
Beslutning JVK Tager mod genvalg til HB i 2020, og PB modtager genvalg til 

suppleant posten. 

Der er en proces i gang om udsætning af gråænder. 

 
5. Kredsmødet 2020 – dato og foredragsholdere! 

Jægerrådsmøderne 2020 – Valg af formænd! Gæster? 

Indkaldelser til møderne – husk det! 
 

Beslutning Kredsmødet 2020 afholdes søndag d. 22. marts 2020. 

Vi har valgt en søndag da der kan komme flere punkter på 

dagsordenen. 

Husk indkaldelses til Jægerrådsmøderne 2020 

Senest i december bladet dvs. inden 1.nov. 
6. Rep. mødet d. 22. juni 2019 i Vingsted. 

 



Beslutning Tak for tildelingen af guldnålen. (JHN) 

7. Næste Møde: 
  11. november 2019 
  
8. Evt. 
Beslutning  

 

 

 

Mødet slut kl. 21.55. 


