
 

 

Kreds 5  

 Emne: Kredsbestyrelsesmøde  

 Dato: 10-10-2019 Tid: 19.00 – 22.00  

 Sted: Ejby hallen, 5592 Ejby  

 Mødeleder: EVJ Sekretær (interim): PK  

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 + 

     

 



 

 
 

 
 
Pkt. 01 Velkomst 

- EVJ byder velkommen. 
 
 

Pkt. 02 Dagsorden / Referat 

Bemærkninger til dagsorden: 
- Ingen bemærkninger. 

 
 

Bemærkninger til referatet: 

- Der var ikke indkommet bemærkninger. 
 
 

Pkt. 03 Orientering HB / kredsformand 
 
- Medlemskort udgår  
- Medlemstal er ikke offentligt tilgængelige, og de bliver det ikke, da der Ikke var flertal for det i HB. 
- FADB – En eller anden form for sammen smeltning med DJ på sigt.   
- Formandsmøde er 5. november I Dalum og ikke i Svendborg pga. Økonomien. EVJ har talt med 

Torben Schultz han deltager i mødet. Der er mårhund og hjortevildt på programmet. Lars Erland 
Bruun fra naturstyrelsen er inviteret til mødet. Han vil deltage hvis han kan den dag.  

 
 

Pkt. 04 OCC 2020 
 
- DJ er i gang med materiale til rekruttering af nye medlemmer på selve messen. EVJ har lovet vi 

hjælper med opbygning, som det eneste. Han vender tilbage når der kommer nyt.  
Aftalen er at det er DJ der står for OCC.  

 
 

Pkt. 05 Andre udstillinger 2020 
 
Der er to udstillinger der er interessant for os i 2020.  
Der bliver talt for og i mod, om vi skal deltage på begge eller kun en enkelt.  
Det er med i overvejelserne at der er repræsentantskabsmøde 20/21 juni. Derfor bliver der nærmest enstemmigt 
besluttet at vi kun deltager i udstilling.  
 
Livsstil messen -  Pinsen 2020 1 juni.  
JT fremlægger planerne for Livstil messen der igen bliver på Boltinggård.  
JT har talt med CHP Event, og de vil stille telt, bord m.m. til rådighed UB.  
 
Dyreskue – 12-14 juni 2020 
KS fortæller om planerne angående en evt. deltagelse på Dyreskuet. 
Han har talt med den nye direktør, ogde vil meget gerne have os tilbage. Det koster pt  8000,-  for en stand. Men 
det afhænger af aktiviteter. Hvis vi levere tilstrækkelig med aktiviteter, vil vi kunne få standen for 0 kr. 
Der bliver stillet et skur til rådighed, hvis vi vil have telt, skal vi selv betale.  
Vi kan højst sandsynligt ikke sælge mad, uden af skulle betale ekstra, for standen da det ellers er i konkurrence 
med andre madudstillere, der betaler betydeligt mere for deres standen.  
Det vurderes at det gamle skur nok er bedst og billigst. Men det kommer lidt an på hvad vi skal lave af 
aktiviteter.  
 
Beslutning:  
Vi deltager på Dyreskuet, efter afstemning. KS melder tilbage til dyreskuet og fortæller vi deltager. Der tages 
kontakt til gamle kræfter, og spørger vi de vil deltage/hjælpe igen.  
Der er stor opbagning i lokalet til at deltage/hjælpe denne weekend.  
Der nedsættes en udvalg på næste Kredsmøde. EVJ bestilles skydesimulator til dyreskuet.  

 
 

REFERAT 



 

Pkt. 06 Nyr fra koodinatorer 
 

Per Knudsen – Hunde koordinator  
Året er gået med: 
- markprøve, udvidet apporterings prøve ved Elmelunden hvor der var stor deltagelse, det var en prøve om 
udtagelse til FM 
- Rasedyst i Elmelunden.  
Senere kommer der en markprøve ved Assens 25/26 oktober – Vinder prøve.  
Kreds 5 skal afholde FM i udvidet apportering næste år.  
Per kommer rundt om taler med jagtforeninger angående deltagelse.  
 
Erik Andreasen – Hjortevildt koordinator 
De skal igen til at snakke jagttider på hjorte 
Der er kendskab til 5 dåhjorte skudt i september.  
Ca. 20.000 stk. dåvildt på Fyn og Ørene.  
Årligt Hjortevildts møde bliver i november.  
Situationen på Æbelø bliver diskuteret.  
 
Fini Kærsgård - Frilustråds repræsentant.  
Ingen bemærkning grundet ny tiltrædelse.  
 

Claus Lauritsen - Webkoordinator  
Opfordre til at skrive til ham angående åbne arrangementer i jeres jagtforeninger.  
Han ligger det på web og sociale medier.  
 
Hans Christian Nielsen – Reguleringskoordinator  
Mødehundemøde d. 20 oktober. Aflyst da det ikke var offentligt gjort nok, så naturstyrelsen ville ikke 
betale for mødet. 
Der kommer et stormøde snarest.  
Der er lige holdt en koordinator uddannelse kursus så der nu er ca. 80 regulerings jægere på dyn.  
Mårhund – Judas dyr er genudsat - 4 stk. Nordfyn Gyldensten, Odense Seden, Nyborg og Assens, Haarby.  

 
Lars Olsen - Riffelkoordinator  
FM i Ulfborg – ville gerne se flere deltagere fra Fyn.  
37 tilmeldte i søndags til den sidste riffel prøve på Fyn, 11 dumpede. 3 mødte ikke op.  
Han er pt. I gang med at undersøge nye steder at holde Feltskydninger på.  
 
Steffen Jensen – Buekoordinator. 
De havde en god dag på BTGF. Der var FM på BTGF – 48 deltager.  
Har været rundt og fremvise buer til forskellige arrangementer.  

 
Kim Broholm – Natur og Jagtstikoordinator 
Kreds jagtstigen blev afholdt med Vojens.  
Vil gerne afholde næste år i samarbejde med en jagtforening på Fyn.  
FM i jagtstig på BTGF. En rigtigt god dag, alt i alt. Stor ros til jagtstigen, fra deltagerne.  
FM2020 er på Djursland. 13/6. 
 
Ove Pedersen – Nyjæger og Frivillig jagtprøvekoordinator 
4 prøver 127 deltager. 31 bestod – konstatere at det Ikke er særlig godt.  
Næste år er der igen 4 prøver. d. 4. april Strandager, d. 18 april Tommerup, d. 26 april, Køstrup, d. 3 maj 
Lejbølle.  
 
Tonny Mikkelsen - Skydevognskoodinator  
AFBUD 
Bjarne Rullhøj - Flugtskydning Koordinator 
AFBUD 
Brian Andersen - Jagthorn Koordinator 
AFBUD 
Torben Pedersen - Stand og Havjagt Koordinator 
AFBUD 
 
 

 
 
 

Miljøstyrrelsen

Fyn



 

Pkt. 07 Forretningsorden 
 

- Ingen kommentarer til redigeret forretningsorden 
 
 

Pkt. 08 Økonomi 
 
Tonni er fraværende – Pr. Dags dato har vi 138.000 tilbage på vores konto. 
Der er sendt bilag til Tonny, mange har klaget over, der ikke er udbetalt kørepenge.  
Tonny trækker sig som kassere på næste årsmøde.  
En ny kassere skal findes fra januar. 

 
 

Pkt. 09 Økonomi 
 
- Fini er ny uddannet fra DJ lederuddannelse. EVJ overrækker bevis og der klappes og lykønskes 
 
Pkt. 10 Næste møde  
 
-  5. December på hotel Ærø, i Svendborg. Kl 18:00



 

 
 



 

 


