
 

 

 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde 

Dato: 29-8-2019 Tid: 19.00 – 22.30 

Sted: Ørbæk Midtpunkt, Langmosevej 5, 5853 Ørbæk 

Mødeleder: EVJ Sekretær (interim): LU 
 

Kredsbestyrelse 

Init. Navn Jægerråd / repræsenterer  

EVJ Eigil V. Jensen Kredsformand + 

JA Jørgen Andersen DJ Odense + 

ML Morten Loubjerg Bisidder Odense + 

VA Vagn-Aage Agri DJ Assens - 

JN Jørgen Nielsen Bisidder Assens + 

CL Claus Lauritsen DJ Svendborg + 

FHA Finn Helleskov Andersen Bisidder Svendborg + 

JT Jens Thomsen DJ Fåborg-Midtfyn + 

FK Fini Kjærsgaard Bisidder Faaborg-Midtfyn + 

NCJ Niels Christian Johansen DJ Middelfart + 

PK Patrick Kronborg Bisidder Middelfart + 

OV Ove Pedersen DJ Nordfyn - 

CH Claus Harbo Bisidder Nordfyn + 

TA Thomas Albertsen DJ Ærø - 

  Bisidder Ærø + 

  DJ Langeland - 

  Bisidder Langeland - 

KS Kristian Spodsberg DJ Nyborg + 

SL Sten Larsen Bisidder Nyborg + 

PS Peter Storm DJ Kerteminde + 

LU Lars Udengaard Bisidder Kerteminde + 

    

Kredskasserer:  

TM Tonny Mikkelsen  - 

    

Hovedbestyrelsesmedlem:  

EVJ Eigil V. Jensen HB + 

    

 

 

 



 

 

 
 

REFERAT 
 

 
 
Pkt. 01 Velkomst 

- EVJ byder velkommen.  

- Der er selvbetjening af de drikkevarer der er på bordet. Det blev besluttet at spise før mødet – dejlig 
forloren hare med tilbehør. Senere var der fantastiske vandbakkelser til kaffen. 

 

Pkt. 02  Dagsorden / referat 

Bemærkninger til dagsorden: 

- Tilføjet under punkterne. 

- Det blev aftalt, at der sendes mail rundt til alle jagtforeningsformænd med invitation om, at opfordre til 
deltagelse i debatmøde om strukturudvalgs forslag.  

Mødet afholdes den 26. september, kl. 19.00 – 21.30 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 
5260 Odense. 

 

Bemærkninger til referatet: 

- Der var ikke indkommet bemærkninger. 

 

Pkt. 03 Orientering HB / kredsformand 

HB og kreds:  

-  Bly i riffelammunition adresseres som et problem. Så vi må nok forvente, at der kommer nok initiati-
ver rettet mod udfasning af bly. 

-  Hjorte og arealbegrænsning er og bliver et tema. En frivillig løsning er nok en vanskelig vej at gå, så 
der bliver formentlig regler der giver nogle begrænsninger i forhold til det vi kender i dag. Det er vildt-
forvaltningsrådet der sætter retning på området, så selv om jægerforbundet ikke er begejstret, så kom-
mer der formentlig en arealbegrænsning. Det vurderes, at det formentlig ikke giver de store problemer 
på Fyn. Muligvis bliver der indkaldt til møde for alle jagtforeningsformænd om hjorteområdet. Det 
meldes der ud om senere. 

- På repræsentantskabsmødet var der flere udeblivelser der var betalt forplejning for. Derfor gøres der 
overvejelser om hvad der kan gøres for at modgå det, fx indbetaling af depositum eller efterfølgende 
opkrævning, blev nævnt som muligheder. 

- Arbejdet med værdigrundlag er lagt over i jagt og samfundsudvalget, og sendes videre til organisati-
onsudvalget og herfra ud i kredsene i høring. 

- Indkaldelse til ordinære repræsentantskabsmøder bliver ændret. Der kommer nærmere information 
om de konkrete rammer. 

- Trailer og trillebør – traileren er fundet og befinder sig hos det tidligere HB-medlem. EVJ henter den 
og det aftales hvor den skal placeret. I første omgang sammen med Kreds 5’ andre værdigenstande. 

- Skiltemaskine – den tidligere kredsformand og det tidligere HB-medlem er ikke til at få fat i. Der er 
lidt usikkerhed på område lige fra oplysningen om, at der er ikke købt en skiltemaskine, men skilte 
kan laves hos DJ og til, at det i 2017 blev det vedtaget af bestyrelsen at indkøbt en skiltemaskine til 
15.000 kr., og at pengene er trukket på kontoen og fremgår af regnskabet. Det er besluttet, at kreds-
kassereren finder fakturaen frem i regnskabet, så der kan komme klarhed over sagen. 

- Ansøgning fra Nordfyn på forplejning til Fjordens Dag på 700 kr. Ansøgning godkendt, og der afreg-
nes når bilag er modtaget. 

- Riffelkoordinatorformand NL ønsker at stoppe pga. egen uddannelse. Har selv fundet en afløser, og 
redegør for dennes baggrund og kompetencer, herunder at han er riffelkooridnator. NL hjælpe fortsat 
på sidelinjen. Det blev besluttet, at sager af denne type lægges ud til alle instruktører i kredsen. Kreds-
bestyrelsen ønsker åbenhed og involvering, så beslutningen er på ingen måde udtryk for en afvisning 



 

 

af den foreslåede kandidat.  
Det der bedst stemmer med kredsbestyrelsens ønske om ny praksis er, at instruktørerne i fællesskab 
indstiller en formandskandidat, der kan nyde opbakning i den samlede kreds af riffelinstruktører.  

- Der er ikke tilfredshed med, at der ikke blev videregivet oplysning om seancen med en ny skydesimu-
lator. Kredsformanden oplyser, at han havde videregivet beskeden, men at der måske var lidt tvivl om 
hvem der havde ansvaret for at formidle oplysningerne. 

 

Pkt. 04 Konstituering af bestyrelsen – næstformand 

- Det efterspørges hvad EVL vil til årsmødet, om han satser på at være kredsformand eller HB. Det øn-
sker EVL ikke at udtale sig om på nuværende tidspunkt, men vil gerne tilkendegive, at gerne tager den 
post der bliver tilbage, kredsformand eller HB. Så det afhænger af hvilken post en ny kandidat ønsker. 

- EVL ønsker aflastning og er derfor optaget af at der vælges en næstformand. Der stilles spørgsmål til, 
om der er praktiske ting som kan deles i den korte periode der er tilbage inden nyvalg. EVJ oplyser, at 
det der tager mest tid er møder.  

- Kredsbestyrelsen konkluderer, at der ikke vil bliver fundet en ny næstformand nu, så EVJ fortsætter 
med begge poster som kredsformand og HB. Det lægges bl.a. til grund for vurderingen, at med den 
korte tid der er tilbage inden nyvalg, at så vil det give mere uro end ro og aflastning at vælge en næst-
formand nu, som skal sættes ind i sagerne og som ny deltage i møder.  

- EVJ har kredsbestyrelsens samlede og fulde opbakning til at prioritere i opgaverne, herunder delta-
gelse i de møder der vurderes vigtigst. Det må tillige stå klart for enhver, også i DJ og den øvrige orga-
nisation, at med den uro der har været i kreds 5, og den oprydning der har vist sig behov for, så kan en 
ny kredsformand og HB ikke overkomme alt. 

 

Pkt. 05 Ny struktur 

- Drøftelse af ny struktur.  

- Punktet er refereret sådan, at der nedenstående både er synspunkter fra kredsbestyrelsens medlem-
mer, og svar fra Claus som har siddet med ved bordet i strukturudvalget.  
EVJ oplyser, at der er en fælles aftale i HB om, at HB-medlemmerne ikke udtaler sig ikke om struktu-
ren på nuværende tidspunkt. 

- Gode perspektiver i forslaget, at man har ønsket at ”se ud af forruden”, og har den stærke værdi om at 
etablere en ”imødekommende, enkel og frisættende struktur” 

- Der ønskes en afklaring af, om de 3 type generationer tager afsæt i faktisk viden på sociologisk eller 
antropologisk niveau, eller om det alene afspejler egne forestillinger i strukturudvalget. Det er vigtigt 
fordi, hele strukturen ser ud til at være bygget op på at understøtte de 3 typologier af generationer. 

- Det er vigtige pejlemærker der er oplistet under afsnittet om nye forventninger til foreningerne, som 
skal kunne genfindes og understøttes i alle lag i den nye struktur. 

o let at blive valgt 
o hurtige urafstemninger og valgaviser  
o lade de unge komme til 

▪ giv dem en pose penge med anbefalingen, ”gå ud og gør et eller andet for disse penge” 
▪ giv dem indflydelse 
▪ giv dem mulighed for at lære – giv dem noget på deres CV 

o reducerer antallet af valgte og giv mulighed for projektarbejde 
o brug de digitale værktøjer 
o flere medlemsmøder og mindre møder som holdes lokalt 

 
- Man kan overveje at tilføje en Dot under funktionsbeskrivelser om, ”så vi alle kan agere som”: involve-

rende og demokratisk. 

- Det er godt, at medlemmer får øget mulighed for at bestemme og øve indflydelse via deres nye mulig-
hed for direkte at stemme, og jagtforeningerne direkte kan opstille kandidater. 

- Forbundsbestyrelsen, med det store antal medlemmer, favner bredere end den nuværende hovedbe-
styrelse. 

- Der kan være et demokratisk problem i at miste repræsentantskabsmødet, fordi færre beslutningsta-
gere nu kan sætte den overordnede retning. Omvendt kan repræsentantskabsmødet i sin nuværende 



 

 

form opfattes som værende ”demokrati på skrømt”, og derved kan den nye model vurderes at give 
mere indflydelse, særligt fordi det kobles med medlemmernes adgang til direkte at kunne stemme.  

- Driftsudvalg og fagudvalg kan betragtes som ”stabe” der drifter aktiviteterne, med afsæt i beslutninger 
forbundsbestyrelsen træffer. Driftsudvalg og fagudvalg kan ikke selv fastlægge politikker m.v. 

- Der er et grundlæggende problem i valgperioder på 4 år. En valgperiode på 2 er er mere rigtig, og gør 
man det godt som valgt, er der ingen problem i at ønske og opnå genvalg.  

- Det er et uforståeligt og udemokratisk forslag, at ”den til en hver tid siddende formand og næstfor-
mand kan genopstille uden stillere”. De er vel det nærmeste man kan komme på et ”royalt vilkår”, at 
man har sådanne rettigheder. Alle valgte skal have samme vilkår, og have stillere for at kunne stille op 
til ethvert valg i DJ, herunder også formand- og næstformandsposter. 

- Der rejses den problematik, om fx formanden for DJ bliver valg for en 4-årig periode efter de nugæl-
dende vedtægter, og derved kan forhale (tilsidesætte) implementeringen af en nye struktur, særligt 
medlemmers muligheder for at gøre brug af deres ret til det direkte valg. Der bør arbejdes med en 
overgangsordning, så implementering på valgdelen ikke har den ovennævnte effekt. Kreds 5 ønsker, at 
valg sker i overensstemmelse med implementering af den nye struktur. 

- Bekymrende at der ikke er indregnet økonomisk bæredygtighed i strukturforslaget. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at økonomiske forhold kan tilsidesætte væsentlige dele af det nye strukturforslag.  
Det er stærkt uheldigt, hvis det meget arbejde og hvis store dele af jægerne i Danmark bakker op om 
en ny struktur, hvis den så tilsidesættes af økonomiske hensyn, man ikke up-front har overblik over. 

- Der opfordres til at alle deltager i mødet den 26. september på Dalum Landbrugsskole, hvor DJ frem-
lægger strukturforslaget. Her kan man her får stillet de spørgsmål der er uklarhed over. 

 

Pkt. 06 Evaluering Baretrolleborg Game Fair / Jagt Outdoor 2020 

Baretrolleborg Game Fair: 

- EVL vurderer, at det var et fantastisk godt arrangement, og omkring 18.000 deltagere. Der er nogle 
”børnesygdomme” som skal rettes. En stor tak og ros til Jørgen for styringen. Der var 78 hjælpere.  

- Der var mange skytter og det var godt arrangement. Nogle brugte meget mere tid her end andre, sik-
kert fordi det var en god skydebane. 

- Der er evaluering på Baretrolleborg den 26/9. 

- Naturligvis var koblet sammen med Kreds 5 i samme telt, men som et selvstændigt arrangement. Man 
kan overveje at pille skillevæggen ned. 

- Game Fair gentages i 2021 

- Forslag om, at der skrives en artikel der præsenterer DJ og Kreds 5’ arbejde med arrangementet og 
deltagelsen heri. Det kan medvirker til positivt at profilere jægerne, kredsen og arrangementet. Det 
anbefales at der anlægges en vinkel på hjælperne, som har ydet en fantastisk indsats. 

- Der er brugt omkring 30.000 kr. + kører penge, som DJ tildeler Kreds 5 ud af et budget på 60.000 kr. 

- Ikke tilfredsstillende, at vi ikke selv kunne stå for bespisning til hjælpere og os selv, men at der skulle 
købes mad på Baretrolleborg.  

 

Jagt og Outdoor 2020:  

- EVJ læser sin henvendelse til DJ op der som konklusion rejser 2 principielle spørgsmål: 

o Hvad er hovedbestyrelsen holdning til sådanne landsdækkende messer? 
o Hvad er hovedbestyrelsen forventninger til kredsene ved disse messer? 

-  Claus Lind kvitterer med at svare EVJ: det er relevante spørgsmål, som blev drøftet med Norbert 
på Brahetrolleborg Game fair.  
Jæger og samfundsudvalget tager en drøftelse om hvordan vi tilgår udstillinger, dyrskuer ol., og 
herefter er det forventningen at HB tager en principiel drøftelse af de spørgsmål. Norbert kan for-
mentlig sige mere om tidsrammen for hvornår der er et oplæg klar til drøftelse. 

- Man kan muligvis konkludere, at DJ påtager sig ansvaret for de landsdækkende arrangementer, i et 
aftalt samarbejde med kredse, og at kredse har ansvaret for de lokale arrangementer med aftalt støtte 
og hjælp fra DJ. 



 

 

- Hanne Smedegaard har i mail sendt følgende til EVJ, at det blev aftalt på hovedbestyrelsens seneste 
møde, at EVJ kan meddele kredsbestyrelsen, at hovedbestyrelsen har aftalt, at OCC- messen i 2020 vil 
blive arrangeret fra centralt hold af DJ med bistand fra kredsen i den udstrækning, det er muligt. Ho-
vedbestyrelsens sender også ros til Kreds 5 for den flotte indsats, der blev lagde i Brahetrolleborg 
Game Fair, hvilket gjorde det til en rigtig god oplevelse af DJ. 

 

Pkt. 07 Forretningsorden 

- LU redigerer og fremsender forslag sammen med referatet. 

 

Pkt. 08 Kredsen – skydevogn 

- DJ’s skydevogn er solgt til Svendborg Jagtforening. DJ har oplyst, at kredsen ikke har haft tilladelse til 
at sælge et DJ-formuegode, men at man ikke ønsker at forfølge sagen. Der er ikke afregnet for købet, 
og Svendborg Jagtforening har rykket for en regning. DJ ønsker at lukke sagen og det aftalt, at kreds-
kassereren fremsender en regning på den aftalte pris på 10.000 kr. til Svendborg Jagtforening.  
Under debatten kom frem, at et bestyrelsesmedlem ønskede at købe den pågældende skydevogn, men 
blev afvist af tidl. kredsformand / HB. Senere besluttede tidl. kredsformand / HB at sælge skydevog-
nen til Svendborg Jagtforening, hvilket bestyrelsen blev orienteret om. Det tidl. HB-medlem afleve-
rede en kopi af registreringsattesten til køber, og senere fik Svendborg Jagtforening den originale regi-
streringsattest af DJ. Under debatten var der også det synspunkt, at køber ikke kunne være i god tro, 
når man kunne købe en skydevogn med to kastemaskiner så billigt. Omvendt var der også det syns-
punkt, at der ikke ses at være foretaget noget kriminelt, og at der ikke er noget ulovligt for køber i at 
lave en god handel. Den berettigede kritik kan derfor rettes mod sælgeren af skydevognen.  
Kredsbestyrelsen har hermed lukke sagen om skydevognen. 

- Der blev også nævnt andre forhold som gav anledning til underen, fx indkøb af 3 trailere hvor i hvert 
fald én tilsyneladende er blevet brugt nærmest som privat eje af den tidl. HB-medlem. Også det for-
hold ønskes der klarhed over, sammen med sagen om en skiltemaskine. Begge forhold er omtalt under 
EVJ’s orientering under pkt. 03. 

- Kredsbestyrelsen finder det vigtigt, at der ”ikke bliver fejet noget ind under gulvtæppet”. En ny besty-
relse skal have en ren baggrund at starte på, og hvis den nye DJ-struktur vedtages, at der tilvejebrin-
ges sikkert grundlag at dele værdierne på, hvis det besluttes. 

- Der udformes en status over DJ’s og Kreds 5’s værdier (formuegoder) 

o hvad har vi (kreds 5 og DJ) 
o hvor de befinder de forskellige ting sig 
o er de afhændet / afskrevet, og hvem har truffet den beslutning 
o hvem er køber / modtager, og på hvilke betingelser er det sket 
o statuslisten bør understøttes via beslutninger der er ført til referat og bogført i regnskabet 

 
- Kredsbestyrelsen ønsker åbenhed og transparens, og derfor vurderes det som rigtig, at kredsen på næ-

ste årsmøde orienterer om de sager der her er fundet. Orientering skal gives fyldestgørende, men uden 
at den får karakter af heksejagt og personforfølgelse, som intet formål tjener. Det er vigtigt at der kik-
kes frem, men fordi åbenhed og transparens vejer tungt for kredsbestyrelsen kan det ikke udelukkes, 
at de personer er muligvis foretaget sig kritisable handlinger udpeges, og må bære det ansvar der til-
kommer dem.  

- En enig kredsbestyrelse udtrykker skuffelse og kritik.  
Der er foregået flere ting og skabt en kultur i tidl. kredsformands / HB’s tid, som er ufrugtbar og 
uoverensstemmende med formål og værdier. Særligt kan der peges på en kritisabel håndtering af til-
lidsfolk, som er blevet opsagt på både et tvivlsomt grundlag og på en utilfredsstillende facon.  
Det styr opfattelsen, at det er berettiget at udtrykke kritik, at tidl. kredsformand og HB forlod opga-
verne uden at redegøre for håndtering af værdigoder, og uden at medvirke til en god overdragelse til 
den nye kredsformand, HB-medlem og kredsbestyrelse. 

 

Pkt. 09 Økonomi 

- Tonny har meldt afbud 

- EVJ oplyser, at det ser fornuftigt ud, og der er fortsat penge på kontoen. 

 



 

 

Pkt. 10 Andre emner – næste møde 

- Pokaler er ikke destrueret som ønsket. Det vurderes positivt at der fortsat kan uddeles pokaler til hun-
defører som præmier. Der bevilliges penge til gravering som anslås til 800 kr. om året.  

- Jægerrådsformænd sender selv indbydelse til kredsbestyrelsesmøde, referat, bilag m.v. ud til deres 
bisiddere. 

- Kredsformanden blev erindret om, at problematikken om referater, særligt det forhold at det ser ud til 
at uenigheder filtreres bort, ønskes dagsordensat til behandling i HB. 

- Spørgsmål: er der er en holdning til hvordan Fyn evt. kan deles i den nye struktur? Er der stemning 
for deling eller fortsat et samlet Fyn? Hvis der skal være en deling, skal det tilsigtes at de er lige store. 
Punktet blev ikke afklaret, men tages op på et senere møde i kredsbestyrelsen. 

- Opfordring til, at man henvender sig til CL og får sendt information om aktiviteter der ønskes offent-
liggjort for en bredere kreds på DJ’s hjemmeside og kredsens facebookside. Informationsniveauet kan 
kun blive så godt, som de fælles bidrag giver mulighed for.  
Information kan sendes til: kreds5@jaegerne.dk 

 

Møder m.v. 

- Forslag til dagsorden næste gang:  

o Dyrskue (Kristian undersøger økonomi  

o Livsstilsmessen (Jens undersøger økonomi) 

o Statusliste over kredsens værdier 

- Næste møde i kredsbestyrelsen er den 10/10, kl. 19.00, hvor også koordinatorer inviteres med. Mødet 
afholdes i Ejbyhallen, Halvej 5, Ejby  

- Formandsmøde med jagtforeningerne afholdes den 29/10, kl. 19.00, i Vandrehjemmet i Svendborg, 
Vestergade 45, 5700 Svendborg. 

- Det blev aftalt, at møder med spisning starter kl. 18.30, så bestyrelsesmødet kan starte præcis og til 
tiden kl. 19.00.  

- Bestyrelsesmøder bør ledes sådan, at der ikke er debat om orienteringspunkter, men alene mulighed 
for at stille forståelsesspørgsmål. Ønskes der debat om enkelte punkter må de optages på dagsorde-
nen. Det kan overvejes at orienteringspunkter fremstilles skiftlig i kort form, og sendes ud sammen 
med dagsordenen. Det vil give kredsbestyrelsen mulighed for at sætte punkter på dagsordenen, som 
man ønsker at debattere eller mere præcist at stille forståelsesspørgsmål til. 
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Underskriftblad    Dato 

 

Hovedbestyrelse /  
Jægerråd 

Navn Underskrift 

Hovedbestyrelse Eigil V Jensen  

 

DJ Kredsformand Eigil V Jensen  

 

DJ Kredskasserer Tonny Mikkelsen  

 

DJ Ærø Thomas Albertsen  

 

DJ Langeland   

 

DJ Svendborg Claus Lauritsen  

 

DJ Nyborg Kristian Spodsberg  

 

DJ Kerteminde Peter Storm  

 

DJ Nordfyn Ove Pedersen  

 

DJ Middelfart Niels Christian Johansen  

 

DJ Assens Vagn Aage Agri  

 

DJ Odense Jørgen Andersen  

 

DJ Faaborg-Midtfyn Jens Thomsen  

 

 

 

 


