
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde 

Torsdag 19. september 2019 

Sted: Hedehusene Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene 

 

Indkaldt: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) – Berit Valentin (BV) - Finn Poulsen (FP) – Jens K. Jensen (JK)  

Christian Bærentsen (CB) – Torben Clausen (TC) – Max Elbæk (ME) – Ole Hansen (OH) – Ole 

Jervin (OJ) – Torben Broløs (TB) – Ib Krammersgaard (IK) – Susanna Vang Møller (SV) – Holger 

Christensen (HC) – Bjarne Larsen (BL)  

Afbud: Max Elbæk, Toben Broløs og Ib Krammersgaard 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. valg af referent 

3. kort intro fed kredsformanden 

4. oplæg ved HB medlem 

5. Debat om emnet ”Ny struktur i DJ” 

6. Notat med fælles holdninger 

7. Eventuelt 

*************************************************************************************** 

1) (CB) blev valgt til dirigent 

 

2) (SV) blev valgt til referent 

 

3) (OJ) informerer om at mødet er dedikeret til ”Ny struktur i DJ”. Der er PT 3 distrikter i Kreds 7 som 

har afholdt debatmøde om emnet, som så skal ender ud i et stormøde 2/10 i Ringsted. Det er 

distrikt 2, 3 og 4 som har afholdt møde. (MA) er ærgerlig over at distrikt 1 ikke har afholdt møde. 

(OJ) ser gerne at hele kredsbestyrelsen deltager den 2/10 i stormødet som afholdes i Ringsted. 

 

4) (MA) gav en gennemgang af det som strukturudvalget er kommet med indtil videre. Vi har alle 

modtaget et hæfte med det resultat som er kommet ud af strukturudvalgets arbejde. (MA) 

gennemgik det som kan findes på DJ hjemmeside om ”ny struktur i DJ” (MA) opfordrer også til at vi 

er klar den 2/10. Det er nu vi skal komme med vores mening. (MA) oplyser at der er kommet et 

modforslag til den nye struktur. Dette forslag er kommet fra KREDS 1.  

 

5) Det blev til en god og lang debat om det som er kommet fra strukturudvalget. Og det var ikke 

særligt positivt. Der blev kommenteret, at der er mange fejl og mangler med oplægget. Der er 

mange emner som ikke er belyst. Det bemærkes, at det oplæg som nu foreligger ikke er anderledes 

end det første oplæg som de kom med. Har de ikke brugt de input som medlemmerne er kommet 

med ? Hvorfor har de ikke brugt eksterne personer til at guide og vejlede. Der er i budgettet afsat 

en del penge til dette. Der blev oprettet en hjemmeside til strukturudvalget – den er næste tom for 



informationer. Hvorfor ? Ud over nogle få gode input fra strukturudvalget, så er vi i 

kredsbestyrelsen svært bekymret over det som strukturudvalget har femlagt.  

 

(MA) opfordres os til at gå på talerstolen den 2/10. Der skal siges noget. Forhåbentligt er der en fra 

hvert distrikt som går på talerstolen. Vi har brug for at der bliver sagt noget således, at det forslag 

som ligger nu ikke bliver det eneste man skal tage stilling til. 

 

6) NOTAT fra kredsbestyrelsen i KREDS 7 

 

➔ Det nedsatte strukturudvalg har belyst en evt. ny struktur i DJ. Ud fra det oplæg vi har 

modtaget, kan vi konstatere, at det vi har i dag virker.  

➔ Den struktur vi har nu virker – men der er plads til justeringer / ændringer 

➔ Der er mange fejl og mangler i det oplæg som strukturudvalget er komme med 

➔ Vi ønsker at beholde KREDSBESTYRELSERNE 

➔ Vi ønsker at beholde REPRÆSENTANTSKABET 

➔ JÆGERRÅD: de skal som udgangspunkt fjernes, men der hvor det giver mening og det 

fungerer, skal det være muligt at opretholde 

➔ Repræsentantskabets antal skal skæres ned med en del.  

➔ Vi ønsker ikke urafstemning iht. formandsvalget. Det skal være et demokratisk valg af 

formand 

➔ Vi ønsker nærheden tilbage som kan blive en mulighed med distrikterne 

➔ Det skal være muligt at rekruttere til kredsbestyrelsen mm fra alle lag / niveauer i 

organisationen og ikke kun gennem et Jægerråd. 

 

7) Christian har kage med til næste kredsbestyrelsesmøde som er sat til den 5. november 

 

 

Således opfattet 

 

Súsanna Vang Møller 

Referent  

 

 

 


