
 

 

 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde 

Dato: 5. december 2019 Tid: 19.00 – 22.00 

Sted: Hotel Ærø Svendborg, Brogade 1, 5700 Svendborg 

Mødeleder: Ejgil V. Jensen Sekretær: Lars Udengaard (interim) 
 

    Kredsbestyrelse: 

Init. Navn Jægerråd / repræsenterer 

EVJ Ejgil V. Jensen Kredsformand + 

JA Jørgen Andersen JR Odense + 

ML Morten Loubjerg Bisidder Odense + 

VAA Vagn-Aage Agri JR Assens + 

JN Jørgen Nielsen Bisidder Assens + 

CL Claus Lauritsen JR Svendborg + 

FHA Finn Helleskov Andersen Bisidder Svendborg - 

JT Jens Thomsen JR Fåborg-Midtfyn + 

FK Fini Kjærsgaard Bisidder Faaborg-Midtfyn + 

NCJ Niels Christian Johansen JR Middelfart + 

PK Patrick Kronborg Bisidder Middelfart + 

OV Ove Pedersen JR Nordfyn + 

CH Claus Harbo Bisidder Nordfyn - 

TA Thomas Albertsen JR Ærø + 

HJ Henrik Juhl Bisidder Ærø + 

  JR Langeland  

  Bisidder Langeland  

KS Kristian Spodsberg JR Nyborg + 

SML Steen Moltke Larsen Bisidder Nyborg + 

PS Peter Storm JR Kerteminde + 

LU Lars Udengaard Bisidder Kerteminde + 

 Erik DJ + 

Kredskasserer:  

TM Tonny Mikkelsen Kreds 5 - 

    

Hovedbestyrelsesmedlem:  

EVJ Ejgil V. Jensen HB + 

    

 

 



 

 

 

 
Pkt. 01  Velkomst 
EVJ byder velkommen. 
Der lægges op til, at mødet bliver kort og hyggen lang, som årets sidste møde. 
 

Pkt. 02  Dagsorden / referat 

Bemærkning til dagsorden: Ingen 

Bemærkning til referat fra sidste møde: Bemærkninger er indarbejdet og referatet er godkendt. 

 

Pkt. 03 Orientering HB / kredsformand 

Kreds 5 v/ EVJ 

Der er god opbakning og med mange deltagere i kredsarbejdet. Derfor meget tilfredsstillende at konstatere, at 
vi har fået kreds 5 samlet igen. Det tegner godt for fremtiden, så det var den helt rigtig proces vi fik sat i gang 
på formandsmødet i Ejby den 7. maj 2019. Vi mangler fortsat at få Langeland med, men det arbejdes der på, 
og det håber vi vil lykkes.  

Der har været afholdt møde om regulering af mårhund.  
Der skal udpeget 5 – 10 ihærdige jægere på Fyn. I medio / ultimo af marts afholdes der kursus for mårhunde-
jægere. Koordineringen sker af Hans Christian Nielsen.  
Indsatsområder bliver primært de fynske områder der vender mod Jylland, fordi mårhunden formodes at 
kommer herfra, og derfor en naturlig prioritering, at indsatsen koncentreres i det område. Men også i øvrige 
områder hvor der er konstateret mårhund skal der være en indsats. Finansieringen sker formentlig via natur-
styrelsen. 
 
Debat om, at det bør være organisationen (fx jægerrådsformand) der indstiller kandidater som mårhundejæ-
gere, og at udpegningen sikrer, at indsatsen kan organiseres og gennemføres i de område hvor det er mest 
sandsynligt mårhunden søger at etablere sig, og hvor mårhunden er konstateret. Derfor forslaget om, at det er 
reguleringskorpsene der udpeger de mårhundejægere der er behov for.  
Det er betænkeligt ikke at benytte de kendte organisatoriske strukturer og grupper, fordi det kan øge risikoen 
for, at opgaver og indhold der er henlagt naturligt til gruppen tømmes. I dette tilfælde reguleringskorpset, og 
derved risikerer vi, at kompetencer og erfaringer ikke at bliver anvendt optimalt. 
Konklusionen er, at kredsbestyrelsen ønsker, at det er reguleringskorpsene der udpeger de personer der er be-
hov for, men med den opfordring, at hvis der er andre end reguleringsjægerne der ønsker at deltage som mår-
hundejæger opfordres der til, at man henvender sig til reguleringskorpset. Det er en stor opgave og der er brug 
for, at de udpegede er ildsjæle der brænder for at løse opgaven, og som tillige kan afse den fornødne tid. 

Formandsmøde i Dalumhallen. 
Et godt møde, men ærgerligt med den lille tilslutning. Måske var det blot en dårlig valgt dag, fordi der plejer at 
være en større tilslutning. Der blev også fremført det synspunkt, at det vurderes at være tilstrækkeligt med et 
formandsmøde om året. Se mere i referatet fra mødet den 5. november 2019. 

HB v/EVJ 

Der arbejdes med strukturudvalgets forslag til ny struktur i DJ, og det bearbejdede forslag kommer til debat 
på de kommende jægerrådsårsmøder, og herefter på kredsårsmøderne. Der indsamles bemærkninger fra års-
møderne som kan give anledning til, at forslaget til ny struktur efterjusteres i HB. Det endelige forslag til ny 
struktur i DJ bliver sat til behandling og godkendelse på et kommende repræsentantskabsmøde.  
Der vil formentlig gå 2 – 3 år fra beslutningen om ny struktur er taget på repræsentantskabsmødet, til den nye 
struktur er fuld indfaset og implementeret. 

En del debat om hjortevildt. I jægerforbundet ønskes der ikke en arealbegrænsning, men det er et ønske vi står 
ret alene med. DJ er i mindretal når det skal besluttes hvad der skal ske på området.  
Der blev udtrykt den holdning, at ”vi ligger som vi har redt”, og fordi der ikke kan opnås enighed om selvregu-
lering i jægerrådene og i jagtforeningerne. Måske fordi der er en del konfliktskyhed, så der ikke bliver taget fat 
i de ganske få brodne kar der er. Og når vi ikke selv kan indføre fornuftig regulering gør andre det, også på må-
der som vi helst ville være foruden. Der kan henvises til referatet fra formandsmødet den 5. november 2019 
hvor spørgsmålet også blev drøftet. 

 

Referat: 



 

 

Pkt. 04 Dyrskue 2020 

Der arbejdes på at vi skal på dyrskue igen, og der er taget kontakt til forskellige personer der gerne vil være 
med til at løfte opgaven. Der etableres en lille styre- og arbejdsgruppe på 4 – 6 personer. OP og EVJ fra kreds-
bestyrelsen, og Poul Erik og Claus deltager, og Erik melder tilbage om han kan deltage. 
KS orienterer om, at det koster omkring 8.000 kr. at deltage, men at det bliver billigere jo flere aktiviteter der 
etableres. Forslag om bl.a. at hundefolkene er med, som har mange aktiviteter at byde ind med. 
Det ”røde” hus er reserveret. 
Når der er udarbejdet et koncept for vores deltagelse i dyrskuet, bliver kredsbestyrelsen orienteret. 

 

Pkt. 05 Skydevogn 

JT mener, at der var en fejl i debatten om skydevognen, at det var kredsens skydevogn der blev solgt.  
Det er kredsbestyrelsen ikke enig i, at det var kredsens skydevogn, men at forbundet var den retmæssige ejer 
af den donerede skydevogn, og derfor havde kredsen ikke tilladelse til at sælge den.  
Det er korrekt at kredsen fik råderet over skydevognen, men ejerforholdet til skydevogningen blev ikke over-
draget til kredsen, og bl.a. befandt den originale registreringsattest i forbundet. DJ ønskede ikke at forfølge 
sagen om det uretmæssige salg. 
Der blev også fremført det synspunkt, at ejerforholdet ikke var det eneste kritikpunkt. Et andet centralt pro-
blem var, at skydevognen ikke i blev udbudt i et åbent salg til alle jagtforeninger på Fyn. 
Der er ikke kommet nyt frem i sagen, og det vurderes ikke at være givtigt fortsat at drøfte dette spørgsmål på 
baggrund af hvad man hører, hvad man har fået at vide, hvad man kan huske eller hvad man tror. Derfor fast-
holdes grundlag og konklusion fra bestyrelsesmødet den 28. oktober 2019.  
Sagen ønskes endelig lukket og kan kun tages op igen, hvis der kommer nye bevismaterialer frem i sagen i 
form af dokumenter fx dagsorden, referat, kontrakt, faktura eller overdragelsesdokumentation.  

JT har ønsket at få ført følgende til referat: 

JT vil ikke beskyldes for, at have været med til at sælge noget som ikke tilhører kredsen, men DJ. 
JT har ved samtale med tidligere Kredsformand Arne Greve fået bekræftet, at de skydevogne der er i Kreds5 
Fyn er kredsens ejendom. De blev overdraget til kredsen grundet store udgifter på vedligehold m.m. Kredsen 
skulle så i fremtiden afholde alle udgifter der er forbundet med dette ejerskab. Det være sig vedligehold, for-
sikringer m.m. 
Da overdragelsen fra DJ til kredsen fandt sted, sad følgende også i kredsbestyrelsen: Ejgil V. Jensen, Kristian 
Spodsberg, Peter Storm og Niels Chr. Johansen. 

 

Pkt. 06 Kredsårsmøde 5. marts 2020 

Kredsårsmødet afholdes på Dalum Landbrugsskole, den 5. marts 2020, fra kl. 18.00. 
Koordinatorer bliver anmodet om at komme med et kort oplæg (afrapportering). 
I januar sendes der information til jægerrådene, hvor der gøres opmærksom på kredsårsmødet. 

 

Pkt. 07  Økonomi 

TM har meldt afbud, men har orienteret om, at økonomien ser fornuftig ud, og alt bliver færdig til årskreds-
mødet. 
TM stopper som kredskasserer, men EVJ har talt med 1 – 2 personer der måske er interesseret i at overtage 
posten som kredskasserer. 

 

Pkt. 08 Andre emner 

CL oplyser, at Rødskebølle skyttecenter, som er et DGI ejet center, at der er indgået den aftale, at jægerne er 
garanteret at være en del af centret i den næste 30 år.  

Erik oplyser, at der kommer information og indbydelse ud om det det officielle årsmøde om hjortevildt.  

NCJ takker af og oplyser, at det er det sidste kreds 5 møde han deltager i.  
EVJ og bestyrelsen takker og konstaterer, at der har været lagt en stor indsats og engagement i kredsarbejdet, 
og at opgaver er løst flot og godt. 

Der arbejdes med at etablere en træningsgrav til hundetræning i Assens, med opbakning fra jægerforbundet. 

Der pågår et arbejde med at finde en ny kredsformand, fordi EVJ ønsker at fortsætte i HB.  
Kredsbestyrelsen har det ønske, hvis det er muligt, at der hurtigt kommer en afklaring, så de kandidater der 



 

 

opstiller bliver offentliggjort, og så de kan komme rundt til årsmøderne i jægerrådene og præsentere sig. 

Bisidderne deltager i kredsbestyrelsens arbejde frem til og med årsmødet i kredsen. 

 

Pkt. 09 Næste møde 

Næste møde afhænger af hvordan dato for andre møder kan falde på plads. Derfor bliver næste møde ikke af-
talt i dag, men meldt ud af Ejgil på et senere tidspunkt.  

Mødet bliver i januar.  



 

 

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  

 

 

 

 


