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Referat – Koordinatormøde 5. november 2019 
 
Sted: Svinøvej 157, 4750 Lundby, kl. 18:00 
 
Deltagere: 
Michelle Byskov, Hundekoordinator 
Christian Iuel, Nyjægerkoordinator 
Frank Lilholm Pedersen, WEB-koordinator 
Henrik Kjærside, Jagthornskoordinator 
Henrik Skibsted Jakobsen, Kredsbestyrelse 
John Vinsbøl, Uddannelseskoordinator 
Kim Jepsen, Kredsbestyrelse 
Michael Kirkhoff Samsøe, Vildtplejerådgiver 
Morten Bohne Hansen, Flugtskydningskoordinator 
Mads Hageskov Nielsen, Strand og Havjagt koordinator 
Bo Simonsen, Buekoordinator 
Jesper Skovgaard, Kredsbestyrelse 
Claus Rosdahl, Kredsbestyrelse 
Henrik Skibsted Jakobsen, Kredsbestyrelse 
Jens Hovmand, Kreds kasserer 
Torben Møller-Nielsen, Kredsformand 
 
Afbud:  
Torben Nielsen, Frivillig Jagtprøvekoordinator 
Steen Ulrich Rasmussen, Kredsbestyrelse 
Susan Jørgensen, Friluftsrådskoordinator 
Finn Hansen, Flugtskydningskoordinator 
Pia Grønning, Friluftsrådskoordinator 
Niels Riisfeldt, Riffelkoordinator 
Stig Egede Hansen, Hoved- samt kredsbestyrelse 
Christian Clausen, Kredsbestyrelse 
Niels Bo Larsen, Kredsbestyrelse 
 
Referent: Henrik Skibsted Jakobsen 
 
Dagsorden: 

1. Fællesspisning. 
 

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

 
3. Kassereren orienterer. 

 
4. Kredsformanden orienterer. 

 
5. HB orienterer.  

 
6. Evt. 

 
Forventet afslutning kl. 22.00. 
 
 
 
 
 
 

Kreds 6 
 

 
5.november 2019 
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Ad 1. Fællesspisning.  
Frank Lilholm Pedersen havde som vanligt sørget for et godt og velsmagende måltid. 
Tak for mad! 
 
Ad 2. Koordinatorer orienterer. Hver koordinator præsenterer kort sig selv og 
informerer om 2-3 emner fra deres udvalg. 
 
Henrik Kjærside, Jagthornskoordinator 
Har gennemført Duelighedsprøver og Forbundsmesterskaber samt deltage i 
arrangement på Panzermuseeum East. 
Duelighedsprøver i 2020 bliver afviklet på Lolland – 5 april på Søllested Skole. 
Forbundsmesterskaber i 2020 kommer til at foregå på Kastellet i København. 
 
Michael Kirkhoff Samsøe, Vildtplejerådgiver 
Arbejder som konsulent indenfor landbruget til daglig og udnytter sin viden om 
dette i arbejdet som vildtplejerådgiver. 
Har rådgivet nogle konsortier om udsætningspladser ellers er det mest rådgivning pr. 
telefon.  
 
Mads Hageskov Nielsen, Strand og Havjagt koordinator 
Har ikke været ude, men rådgivet over telefonen og fået sat nogle nye jægere i 
gang. 
Særligt brug af reservatkort på Naturstyrelsens hjemmeside kan være svært at lære. 
Det kan være forvirrende hvis man ikke får slået de korrekte temaer til. 
Jægerne skal bl.a. mindes om at læse reservatfolderen for de enkelte reservater for 
at få fuld indsigt i reglerne for det specifikke reservat. 
 
John Vinsbøl, Uddannelseskoordinator 
Mener snart at have aftjent sin værnepligt som uddannelseskoordinator. 
Digitalisering har mindsket arbejdet gennem årene, da mange finder ud af det selv 
via hjemmesiden.  
Nyt er didaktik og pædagogik indenfor uddannelse af undervisere, som fylder mere. 
Er med i en arbejdsgruppe som skal se på jagttegnsuddannelsen. 
De arbejder også med en ny vision indenfor uddannelsesindsatsen. Fremtiden er 
måske mere digitaliseret. Evt. fjernundervisning så holdene ikke skal samles fysisk 
ret mange gange. 
Nævner reklame og markedsføring ift. lederuddannelsen indenfor forbundet. I kreds 
6 halter vi bagefter ift. de andre kredse mht. deltagere i lederuddannelsen. Det er 
arrangeret en temaweekend med flere moduler i 21.-23. februar i Præstø. 
 
De er i gang med kursusplan for 2020, så det er nu man kan melde ind med de kurser 
der er planlagt. De koordinerer  bl.a. med kreds 7 ift. instruktøruddannelser. 
 
Den 6.+7. marts er der reguleringskursus på Lolland, hvor der stadig er ledige 
pladser. 
 
Frank Lilholm Pedersen, WEB-koordinator 
På fælles møde i Kalø besluttet at de vil samordne de forskellige kredses 
hjemmesider, så de minder mere om hinanden. 
 
De jagtforeninger som har hjemmesider på Vekso (via Jægerforbundets hjemmeside) 
kan være i problemer, da siderne ikke er blevet vedligeholdt. 
Forbundet har besluttet at fortsætte med udbyderen, men på en helt ny platform. 
De jagtforeninger som har deres hjemmesider via Forbundet vil blive kontaktet om 
dette. 
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Christian Iuel, Nyjægerkoordinator 
Via erfamøder Christian har deltage i er det kommet frem flere jagttegnslærere vil 
ikke melde de nye jægere ind i Jægerforbundet. De mener ikke, det er deres 
opgave.  
Deltaget på Brahetrolleborg – god oplevelse besøg af 3000 på standen. 
Er frustreret, da nyjægerne ikke vil komme uanset hvilke arrangementer de laver. 
Selv invitationer til gratis jagt, vil de ikke komme til. De samme billede ses flere 
steder i landet.  
Bo Simonsen har set det samme billede i Hadsund, hvor han har været 
jagttegnslærer. 
John Vinsbøl – baggrunden for jagttegnet er anderledes i dag. Folk tager det for at 
styrke sig selv – ikke for at få et fællesskab. Vi bør bede om lov til at kontakte 
aspiranterne selv. Så skal forbundet selv rekruttere aspiranterne og overtale dem til 
at melde sig ind ved direkte kontakt.  
Torben Møller-Nielsen: GDPR forhindrer at Naturstyrelsen kan oplyse hvem 
aspiranterne er.  
Jens Hovmand: Foreslår en konkurrence på internettet ifb. med indmeldelse. Måske 
skal det være et krav at man er medlem for at man kan deltage i de frivillige 
jagtprøver.  
Henrik Skibsted Jakobsen: Spørger til Hunting Skills – sker der noget der? 
Christian planlægger et Hunting Skills arrangement i Sorø til foråret. 
 
Der er en bred diskussion omkring hvordan man kan være mere imødekommende 
overfor de nye typer af jægere og hvem de er samt hvordan vi kan få dem med som 
medlemmer. Måske kan nogle af de nye typer af jagtforeninger, strukturudvalget 
har foreslået være en mulighed. De er baseret på faglighed/aktivitet fremfor lokalt 
tilhørsforhold og vil måske tiltale nogle af de nye jægere. Generelt opleves en stor 
usikkerhed overfor hvad vi skal gøre for at komme i mål med hvervningen af nye 
medlemmer. 
 
Michelle Byskov, Hundekoordinator 
Ny hundekoordinator – har brugt en del tid på at lære hundeudvalget at kende. 
Der har været 3 efterårsmarkprøver, 2 schweissprøver, 2 apporteringsprøver og en 
vinderklasseprøve. 
Har haft fokus på at se hvordan regnskaber mm. skal være og hvordan prøverne 
afvikles. 
 
Bo Simonsen, Buekoordinator 
Kommer med stor erfaring fra arbejde i forbundet, men er ny i koordinatorrollen. 
Har set på bueaktiviteterne i kredsen, hvilket ikke er imponerende. 
 
Har sat gang i at få 5 startpakker stablet på benene, så det blive lettere at komme 
rundt og markedsføre buejagten. Pakke med buer med udstyr samt Lars Thune 
Andersen som rådgiver til en dag, der skal hjælpe jagtforeninger til at få sat gang i 
buejagtaktiviteten i foreningen. 
Sidder også i udvalget som arbejder for en samling af FADB (Foreningen af danske 
buejægere) og Jægerforbundet. 
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Torben Nielsen, Frivillig Jagtprøvekoordinator 
Torben Nielsen har sendt resultaterne fra de frivillige jagtprøver til kredsformanden 
der præsenteres disse: 
 
Resultater for frivillig jagtprøve i kreds 6 i 2019 
  Sorø Idalund Næstved Hele kreds 6 
Antal tilmeldte: 75 88 24 187 
Antal fremmødte: 66 84 19 169 
Bestået hele prøven: 21 22 6 49 
Antal i  %:  31,8 26,1 31,6  
 
Bestået skriftelig prøve: 24 32 9 65 
 
Bestået praktisk prøve: 51 60 11 122 
 
Resultater inberettet af, Ove Christofferen, Idalund 
Gert Wullf, Næstved 
Torben Nielsen, Sorø 
 
Koordinator, Torben Nielsen 
 
Torben Møller-Nielsen: Pas på med at lægge for meget i tallene, da de som 
tilmelder sig en frivillig jagtprøve måske ikke er repræsentative for samtlige 
jagttegnsaspiranter. 
 
Ad 3. Kassereren orienterer. 
Jens Hovmand, Kreds kasserer 
Brugt 104.000 kr. ud af 122.000 kr. på budgettet. Dvs. der er 18.000 kr. tilbage på 
budgettet. 
Forbundet beder om at man løbende sender kørselsbilag og ikke samler dem for et 
halvt år af gangen. 
Minder om at der skal være bilag på alt, så der er ordentlig dokumentation for de 
penge, vi anvender i kredsen. 
 
Ad. 4 Kredsformanden orienterer. 
Torben Møller-Nielsen, Kredsformand 
Positivt er at man nu kan flytte ikke brugte penge fra den ene budget til det næste. 
Dette vil bl.a. give mulighed for at vi kan købe et mikrofon/højtaleranlæg til 
anvendelse på kredsmøderne. 
 
Alkoholpolitik – ønsker at forbundet kommer videre i arbejdet med en alkoholpolitik. 
Referer til et møde i Jæger- og Samfundsudvalget med Monica Ritterband, som er 
antijæger. Hun opfattede jægere, som nogen der drikker alkohol og derefter går ud 
og skyder.  
Udvalget har sendt et forslag om alkoholpolitik til hovedbestyrelsen, der dog endnu 
ikke har behandlet forslaget.  
Politiken er foreslået som en to trins raket. 

1. Hvordan håndteres situationer hvor alkoholindtagelse bliver problematisk. 
Hvordan skal man reagere og hvem er ansvarlig? 

2. Alkoholindtagelse og det at bære våben. Skal der lovgives om dette? Og 
hvordan? Skal det stå i jagtloven eller våbenloven. 

 
I Jæger- og Samfundsudvalget har de også set på kritikkerne af Forbundet. Der har 
været en uvilje mod at gå i en dialog med disse kritikkere fra ledelsen i forbundet. 
Der er derfor nu indbudt til et møde med disse kritikkere for at fremme dialogen 
(ikke for at nå til enighed). 
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Der er lavet en håndbog for Jægerråd, som skal hjælpe jægerrådene med at 
håndtere det politiske arbejde i kommunerne. Håndbogen forventes at blive 
tilgængelig på hjemmesiden snart. 
 
I Organisationsudvalget laver de en håndbog til kredsarbejdet, der skal hjælpe 
særligt nye kredsbestyrelsesmedlemmer i gang med kredsarbejdet.  
 
Claus Rosdahl, Kredsbestyrelse 
Den 8. november fra kl. 14-18 indvies der et nyt gravanlæg til træning af 
gravsøgende jagthunde i Haslev-Faxe Jagtforening. Anlægget ligger på Jyderupvej 
28, 4683 Rønnede. Det er et nyt koncept med en mekanisk ræv. Der er ydet tilskud 
fra forbundet til anlægget.  
Everfox, hedder det anlæg, de har besluttet at anvende i forbundet. 
Spred gerne nyheden, så jægere med gravsøgende hunde får informationen. Efter 
indvielsen vil der være træning på følgende torsdage: 14/11, 21/11 og 28/11 kl. 
18:00. Pris 50 kr. pr. hund. 
 
 
5. HB orienterer. 
Torben Møller-Nielsen orienterer da Stig Egede Hansen ikke er til stede på mødet. 
Stig ønsker kommentarer til forslaget til den nye struktur, så han har input fra 
baglandet til når hovedbestyrelsen skal behandle strukturforslaget: 

Det generelle indtryk mht. struktur er, at der er bekymring for, om fagligheden kan 
bevares i de store distrikter på tværs af kommuner, og hvordan fremtiden ser ud, 
hvis den nye struktur ikke fungerer - der er ikke noget "bakgear". 

Der blev også udtrykt bekymring for, om antallet af medlemmer i 
forretningsudvalget bliver for stort til at kunne træffe beslutninger og om det 
overhovedet er muligt at samle så mange mennesker jævnligt. 

Der blev udtrykt bekymring for, om der vil fremkomme en mikro-styregruppe med 
for megen magt, og hvor nogle medlemmer ikke er valgt, men udpeget. 

Opfattelsen var også, at det menige medlem er ret ligeglad med hvilken struktur, 
forbundet har, hvilket også har kunnet ses på info-møderne, hvor det stort set kun 
er tillidsfolk, der er dukket op. 

På den positive side hilser man nye foreningstyper, som f.eks. internetbaserede 
foreninger, velkommen. 

Der var enighed om, at HB bør tænke sig grundigt om, og at det er HB's beslutning - 
også eventuelt kun at vælge dele af forslaget. 

Der er kritik som går på at der bliver for stor afstand mellem medlemmer og 
ledelsen. 
 
Frygt for at direkte valg kan være ødelæggende for forbundet. 
 
Det er repræsentantskabet som skal træffe beslutningen når en ny struktur skal 
vedtages. 
 
De menige medlemmer er generelt ligeglade med strukturen i forbundet.  
 
I forhold til de luftballoner der tidligt i processen blev luftet, har der ikke været 
ønske om at lytte til de mange forslag fra medlemmer og tillidsfolk. Ikke et eneste 
af disse ses i det endelige forslag, som er præsenteret for hovedbestyrelsen. 
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Hovedbestyrelsen må træffe en beslutning og må tage ansvaret nu og så må vi have 
tillid til at de vælger en løsning, der virker for hele forbundet. 
 
Baggrunden for at igangsætte arbejdet med en ny struktur var især at jægerrådene 
ikke fungerer. Den endelige forslag rækker langt ud over at løse dette problem, 
måske kunne en mindre ændring løse problemerne med jægerrådene. 
 
Bo Simonsen forklarer at nogle jægerråd henter tilskud fra kommunen. Dette vil 
blive sat på spil, hvis jægerråd nedlægges og erstattes af jægerdistrikter. 
 
Det drejer sig også om mulighed for at lave en struktur som kan give forbundet 
muligheden for at skaffe flere medlemmer – så vi kan vinde flere medlemmer. 
 
Måske skal vi acceptere at medlemsudviklingen i en årrække er nedadgående. Måske 
skal baren sænkes ift. til at gå efter flere medlemmer. 
 
Så længe organiseringsgraden kun ligger på ca. 50% af dem som indløser jagttegn 
kan det være svært at retfærdiggøre at forbundet repræsenterer alle Danmarks 
jægere. 
 
Se på fx Ornitologisk forening som har stor magt med kun 13.000 medlemmer. Vi bør 
ikke sætte fagligheden over styr. Vi bør i stedet fokusere på fagligheden og 
kvaliteten, så dem der er med i foreningen får værdi for pengene i stedet for at 
tilpasse forbundet til en fremtid, vi alligevel ikke kender. 
 
 
Ad 6. Evt. 
Jesper Skovgaard; udtaler sig her som haglskyde-prøvehjælper. Der er over 55 % som 
består i kreds 06. Samt vi skal huske at det med til at imødekomme anskydnings 
problemer. Syntes ikke prøven er for svær. 
 
Næste koordinatormøde: 5. maj 2020 kl. 18:00, Svinøvej 157, 4750 Lundby.  


