
 

 

 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 30. januar 2020 Tid: 19.00 – 22.10 
Sted: Dalum Hallen, Mejerivej 1, 5260 Odense S 
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 + 

PK Patrick Kronborg JR Middelfart + 

  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 + 

 Hans Christian Nielsen Kandidat til kredsformand + 

Kredskasserer:  
TM Tonny Mikkelsen Kreds 5 + 

    

Hovedbestyrelsesmedlem / DJ:  
EVJ Ejgil V. Jensen HB + 

NS Niels Søndergaard DJ  

 
 



 

 

 

 
Pkt. 01  Velkomst v/ EVJ 
EVJ byder velkommen til kredsbestyrelsen og bisiddere, og særligt velkommen til Jørgen og Patrick, der er 
nyvalgte ordinære medlemmer i kredsbestyrelsen. Også en særlig velkomst til Niels Søndergaard fra DJ, der 
har et indlæg om fjervildt under pkt. 3, og Hans Christian der er kandidat til formandsposten i kreds 5, der vil 
præsentere sig selv under pkt. 8. 
 
Pkt. 02  Dagsorden / referat 
Dagsorden er tilføjet punkter i overensstemmelse med forretningsordenen for Kreds 5, samt opfølgningspunk-
ter tilføjet under pkt. 8 andre emner. 
Ingen bemærkninger til referatet fra den 3. december 2019, som derved allerede er godkendt. 
 
Pkt. 03 Udsætning af fjervildt v/ Niels Søndergaard 
Niels er ansat i DJ og arbejder i jagtens hus på Kalø, med ansvar for bl.a. uddannelse og det jagtfaglige om-
råde. Han giver et kort oplæg om udsætning af fjervildt, og det udsætningsforlig de er vedtaget, som DJ har 
truffet beslutning om er en del af Dansk jagt. Der er ønske og behov for at kredsens bidrag til, og oplyser om, 
at DJ gerne vil deltage i møder med oplæg m.v. Der er ikke fra DJ et ønske om at sende et signal om en løftet 
pegefinger, men et ønske om at hjælpe med faglige input om god udsætningspraksis, og som positiv afledt ef-
fekt tillige redegør for hvad man kan og må inden for lovgivningen. 
Man skal som hidtil registrere udsætning af fuglevildt, og som noget nyt skal der nu også ske indberetning.  
I debatten om import af fuglevildt oplyses det som eksempel, at der ikke registreret import fra Sverige. Det er 
en stor udfordring, at der importeres fugle som ikke blive registreret. Sat på spidsen kan det føre sanktioner og 
bøder, hvis man ikke kan spore et problem tilbage til importøren og ejeren. Så anbefalingen er klar, køb dansk 
opdrættede fugle til udsætning, som er opdrættet efter gode principper og sygdomsfrie. 
Kurser, oplæg og møder kan tilrettelægges efter kredsens ønske og behov. Afholdelse er primært tænkt for 
medlemmer af DJ, men ikke medlemmer kan fint inviteres med, fx mod at betale et passende deltagergebyr. 
Det kan kredsen bestemme. 
Kredsen er interesseret i at der arrangeres et møde på Fyn, og eventuelt som indslag på OCC.  
Kredsformanden er tovholder.  
 
Pkt. 03 Orientering HB og kreds 5 v/ EVJ 
Der er opstillet en ny kandidat til formandsposten i DJ.  
Ud over at den nuværende formand Claus Lind Christensen genopstiller, så opstiller Jesper Lindgaard til for-
mandsposten. 

Kredsen ønsker at alle kandidater inviteres til at deltage i kredsårsmødet. Ejgil undersøger hvordan formalia 
er i forhold til, at få inviteret alle formandskandidater til kredsårsmødet.  
Der stilles spørgsmål til, om der bliver arrangeret kandidatmøder, arrangeret af DJ og HB. Det vurderes som 
vigtigt, at alle kandidater får en lige og fair platform, og samme mulighed for at præsentere sig.  

DJ har rettet henvendelse til Ejgil, om vi kan finde tre foreningsformand, en hver dag, der kan være på OCC 
som gennemgående. Og der er brug for hjælpere torsdag eftermiddag til opsætning af stand. Så snart der kom-
mer mere konkret information fra DJ, herunder hvor mange hjælpere der skal bruges torsdag, sendes mail til 
jagtforeningerne så de kan melde sig. Er der flere end der er behov for trækkes der lod.  
 
Pkt. 04 Økonomi v/ Tonny 
Tonni orienterer om status. Der har ikke været et stort forbrug i 2019, så der er 44.000 kr. tilbage der kan bru-
ges i 2020, fordi pengene ikke længere skal betales tilbage til DJ. 
Tonny gennemgår de 4 bilag der skal bruges når der skal ske udbetaling af kørepenge, udlæg m.v.  
HUSK originale bilag skal vedhæftes, og bilagene skal underskrives. Vær også omhyggelig med at udfylde kor-
rekt, så kassereropgaven ikke vokser sig større end godt er. 
 
Debat om kassereropgaverne førte til den klare henstilling, at kassererområdet bør udvikles, så det bliver let-
tere, mindre tidskrævende og bureaukratisk at løse opgaven. Der ønskes en hurtig løsning. 
Der opfordres til gøre brug af demokratiets almindelige spilleregler, at punktet sættes på officielle dagsordener 
til behandling i kompetente organer, så punkternes behandling og beslutning kan følges i de officielle refera-
ter, frem for drøftelser på gangen eller bilateralt, der ikke har samme bindende effekt og er bevisusikre.  
Ejgil sætter punktet på dagsordenen til et kommende HB-møde, og Tonny tilsvarende på et møde i kasserer-
gruppen. Det gives en tilbagemelding på et kommende møde i kredsbestyrelsen. 

Referat: 



 

 

 
Kastemaskiner skal repareres og det giver kredsbestyrelsen bevilling til. 
 
Tonny vil gerne tage et år mere som kredskasserer. Tak for det! 
 
 
Pkt. 05 Kredsårsmøde 2020 v/ EVJ 
Kredsårsmødet bliver på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense den 5. marts 2020. 
 
Der er indkommet et forslag fra Faaborg-Midtfyns jægerråd om ændret jagttid for råvildt. 
Jagttiden i dag har den historiske begrundelse, at man kunne afskyde de bukke man ikke ønsker med i avlen 
om sommeren til bukkejagten. Og så kan man skyde de store bukke fra 1. oktober.  
Det er nok vurderingen, at en ændret jagttid typisk ikke løser udfordringen med god forvaltning af hjortevild-
tet. Adfærden er forsøgt ændret de sidste 20 år, og vel uden den store succes, men måske vil en reduktion på 
60 jagtdage give et fornuftigt bidrag til en bedre forvaltning. Men det er en kendsgerning, at det er i den første 
uge af jagten der bliver nedlagt 25 %, så effekten med en reduktion af jagtdage vil måske være begrænset.  
Det modstående synspunkt er, at mange formentlig ikke ønsker at undvære bukkejagten. Og en af udfordrin-
gerne kan være, at man muligvis ikke kan være sikker på at få jagten tilbage, hvis man siger nej til den i en pe-
riode, eller man forsat skal betale jagtleje for noget man ikke kan bruge i en periode. Så der er tale om et for-
slag der må vurderes som betydelig indgribende, og derfor kan det formodes, at det er vanskeligt at samle op-
bakning til forslaget, uagtet de gode intentioner der ligger bag forslaget. Det må vi se på kredsårsmødet hvor-
dan det lander. 
 
Der arbejdes hårdt på at få tilvejebragt valide tal på vildtbestande, og her giver tællinger af levende dyr mere 
valide tal, end de tal der kan fås via vildtudbytteindberetning. 
Niels undersøger om der kan komme en fra DJ der kan besvare de faglige spørgsmål. 
 
Tidligere formand Arne Greve er spurgt om han vil være dirigent. Det vil han gerne og det er der fuld opbak-
ning til i kredsbestyrelsen. 
 
Ejgil sender mail ud til alle jagtforeningsformænd med opfordring til, at så mange som muligt deltager i kreds-
årsmødet. Vigtigt at det gøres klart hvor, hvornår og hvordan der kan ske tilmelding. 
 
Claus spørger til Rødskebølle skydecenter fordi han har hørt, at det har været drøftet i Friluftsrådet, at der kan 
være overvejelser om at indskrænke skydebanens muligheder.  
Punktet sættes på dagsordenen på et kommende kredsbestyrelsesmøde. 
 
Pkt. 06 Flugtskydningskoordinator / udtagelse skydninger kreds 5 
Poul Erik orienterer om, at de 6 baner der skal bruges til flugtskydningsprøver er på plads, og at det er de 
samme som hidtil. Fordelingen på datoer sker snares og meldes ud.  
Der nævnes den udfordring, at vi har et så lille antal der går til haglprøver, at det muligvis kan få den konse-
kvens at der bliver reduceret til 5 prøver. Det bliver spændende at se hvilken effekt ændrede prøveregler kan 
få, når man kan valgfrit kan gå til riffelprøve og bueprøve, uden først at have været til haglprøve. 
En opfordring til at kredsen stiller med en bestyrelsesrepræsentant til at støtte koordinatoren i arbejdet på 
prøvedagene, og på den måde får vist ”flaget” i forbindelse med et vigtigt arrangement. 
Der kan godt bruges flere haglskydecensorer, men vi kan gennemføre med den besætning der er i år. Når der 
kommer en ny flugtskydningskoordinator bliver det op til ham/hende, at lægge de nye spor ud og vurdere be-
hovet. 
Udtalelsesskydning / jagtskydning bliver i Stige, fordi banen allerede er bestilt til den 24. maj. 
I jagtsportsskydning skydes i junior, damer og senior. Mesterskabet er den i 12/9, så kredsens arrangement 
skal afholdes i senest i juli måned.  
Opfordring til Poul Erik om han vil fortsætte og gøre aktiviteterne færdig i år, evt. som et parløb med en ny 
koordinator, så der også på den måde kan ske en god overlevering af opgaven. 
Det er kredsbestyrelsens ønske, at valg af en ny flugtskydningskoordinator sker af og blandt flugtskydningsin-
struktørerne, på samme gode måde som valg af ny riffelkoordinator. DJ har en liste over flugtskydningsin-
struktører, og Kalø kan sende indbydelse ud til alle, uden at der bliver problemer med GDPR.  
Patrik tager ansvar for, at der bliver formuleret en indkaldelse, med angivelse af tid, sted og dagsorden, som 
sendt til DJ der kan sende ud.  
Forslag om at der ud over valg af koordinator, også arrangeres et fagligt indhold der gør det ekstra interessant 
at deltage.  
Claus lægger det også ud på Facebook siden, så flest mulige kan få kendskab til arrangementet.  
 
 
 



 

 

Pkt. 07  Andre emner 
Lars motiverer årsagen til at punkter fra tidligere møder er sat på: 
• Færdiggørelse af oversigten over formuegoder (aktiver) der tilhører Kreds 5 
Der udsendes et regneark med kredsens aktiver sammen med referatet. Så anmodes alle om at tilføje hvad 
man ved kredsen ejer, burde eje eller har ejet, så listen kan blive så fyldestgørende som mulig. Herefter træffer 
kredsbestyrelsen beslutning om listen er så dækkende som den kan blive, med henblik på at få afsluttet og luk-
ket punktet, som var et led i oprydningen i kreds 5.  
Kredsbestyrelsen beslutter hvordan man fremadrette ønsker håndtere det område, så der altid kan redegøres 
for hvilke værdigoder (aktiver) kreds 5 ejer, hvor de befinder sig, og hvis de er solgt eller afskrevet, hvornår det 
er sket, til hvem og på hvilket grundlag og vilkår. 
Der er ikke et ønske om at etablere en bureaukratisk og tung administrativ organisation, men fortsat gerne en 
agil organisation med kort afstand fra ide til handling. Det er den balance kredsbestyrelsen sætter sig for at 
finde. 
 
• Tilvejebringelse af dokumentation i form af kvitteringer eller regnskabsoversigt, over de indkøb der er fo-

retaget til Kreds 5, fx en skiltemaskine, til understøttelse af opgørelsen over kredsens formuegoder. 
Det er et led i ovennævnte punkt, og såfremt det er muligt, kan en gennemgang af bilag bidrage til at fastslå 
hvilke formuegoder (aktiver) kredsen har investeret i, og som bør opføres på listen over formuegoder (aktiver). 
 
• Tilbagemelding fra HB’s behandling af punktet om kvaliteten af referater, hvor der synes at være den 

praksis, at negative eller kritiske bemærkninger udelades.  
Ejgil oplyser, at han har fået den tilbagemelding, at referater fra HB er beslutningsreferater, og derfor ikke in-
deholder kritiske bemærkninger. Dog kan man altid får ført særstandpunkter til referat, hvis man er uenig i en 
beslutning. Det konstateres, at det kræver en vis styrke som repræsentant at håndtere den mulighed, men også 
en vigtig mulighed der bør gøres brug af, at få ført særstandpunkter til referat. 

 
Det har været drøftet om der er indkøbt en skiltemaskine. Det er der ikke oplyses det nu, men der er købt ad-
gang til at man kan få lavet 150 skilte for en sum på 15.000 kr. Derfor opfordres der til, at man får bruge kvo-
ten af skilte der allerede er betalt, inden der evt. sker forældelse. Det er usikkert om der er en kontrakt der 
fastslår kreds 5 rettigheder og hvornår forældelse eventuelt indtræder. 
 
Drøftelse af hvem der har handlingskompetence til at bruge kredsens midler. Et synspunkt er, at når der skal 
ske nyindkøb, reparation og vedligeholdelse skal det ske efter forudgående beslutning i kredsbestyrelsen. Det 
modstående synspunkt er, at det ikke skal være for besværligt, og når man er valgt til kredsbestyrelsen og har 
ansvar for et område, så bør der også følge en handlingsramme og dispositionskompetence med til ansvarsom-
rådet. 
Hvor det balancepunkt skal ligge drøftes på et kommende kredsbestyrelsesmøde, herunder hvilken model der 
vurderes som mest brugbar, så formålet om en agil organisation opfyldes, der samtid er styrbar og som kan 
tilvejebringe den fornødne dokumentation for det der sker, og så der er mest mulig åbenhed og transparens. 
 
Opfordring til at dagsorden udformes sådan, at uafsluttede sager fortsat sættes på dagsordenen indtil sagen er 
afsluttet. Det kan tages med når forretningsordenen skal revideres, at man kikker på den standarddagsorden 
et kredsbestyrelsesmøde skal afholdes i overensstemmelse med. 
 
Der sørges til Dyrskuet. Ejgil orienterer om hvad der er sket, og i forhold til den foreslåede gruppe hvem der er 
kontaktet og hvem der har givet tilsagn. Men pga. mange møder i bl.a. jægerrådene er der ikke sket mere. 
 
Lars takker for samarbejdet, som det sidste møde han deltager i som bisidder. Det har været en modig besty-
relse der har været parat til, at arbejde med at få gjort rent bord og rydde op. Det er vigtigt, nyttigt og godt. Og 
der har været god stemning hele vejen, og jeg har fornemmet det klare fælles ønske om, at stå sammen og få 
etableret en velfungerende kreds 5.  
 
Ejgil takker for samarbejdet med bestyrelsen, og en tak bisiddernes bidrag til kredsbestyrelsens arbejde i den 
forgangne periode. 
 
Hans Christian Nielsen orienterer om motivationen for at stille op som formeand til kredsbestyrelsen, herun-
der om hans meriter i jægersammenhæng. 
Hans Christian deltager jægerrådsmøder i kredsen for at præsentere sig som ny kandidat, og har indtil nu 
mødt god opbakning til kandidaturet. 
 
Der opfordres til, at de oplysninger der er på hjemmesiden bliver ført ajour. Den opgave kan kun løses, hvis de 
enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer, jægerrådsformænd og jagtforeninger løbende tjekker om oplysningerne 
om den selv er korrekte. Er noget forkert, så send de rigtige oplysninger til Claus, så de kan blive rettet.  



 

 

Vær opmærksom på, at nogle oplysninger skal rettes af DJ, og at de skal sendes til Ejgil. 
 
Ny struktur i DJ. Flere giver udtryk for skuffelse, at det gode og visionære arbejde strukturudvalget har afleve-
ret til behandling i HB, nu er blevet forvansket til små krusninger på overfladen svarende til, at der stort set 
ikke sker ændring i forhold til det eksisterende. Det er trist, utilfredsstillende og uforståeligt, at HB har tilside-
sat den gode mulighed for at udvikle DJ til at stå stærkt til fremtidens opgavevaretagelse, med afsæt i det for-
nuftige og solide arbejde som strukturudvalget har lagt frem. 
Der opfordres til, at man går ind på hjemmesiden og giver udtryk for sin mening. 
Ejgil oplyser, at efter det afholdte møde om strukturudvalgets arbejde på Dalum Landbrugsskole, så sendte 
han mail rundt til samtlige jægerrådsformænd med opfordring om, at give ham en tilkendegivelse. Ejgils oply-
ser at det var hans vurdering, at de tilbagemeldinger han modtog tilkendegav, at man ikke ønskede ændringer, 
og det har Ejgil så arbejdet for i HB. Ikke alle om bordet kunne tilslutte sig, at deres tilbagemelding kunne for-
stås som ønske om at bevare status quo.  
Kredsbestyrelsen ønskes at der på kredsårsmødet drøftes, at man fra kreds 5 fremsætter et forslag til repræ-
sentantskabsmødet under indkomne forslag. Det blev debatteret om der skal stille forslag om, at strukturud-
valgets forslag til ny struktur skal sættes til afstemning på repræsentantskabsmødet som modforslag til HB’s 
forslag, eller om der skulle udarbejdes et forslag der indehold elementer fra strukturudvalgets forslag som 
supplement til HB’s forslag, eller om man skulle stille det mere radikale forslag, at punktet om ny struktur i DJ 
tages af bordet på årets repræsentantskabsmøde.  
Fordelen ved den sidste mulighed er, at der ikke bliver truffet beslutning om ny struktur i DJ nu, og som for-
mentlig vil blokkere mange år frem, at man kan stille forslag om ny struktur. Med det forslag bliver der mulig-
hed for at udarbejde et nyt forslag til ny struktur i DJ, med afsæt i strukturudvalgets forslag, og korrigeret for 
den viden behandlingen har givet, herunder den opbakningen/modstand der er tilkendegivet.  
Det vurderes at være uheldigt at få vedtaget HB’s nuværende forslag, der kun er sminke over en organisation 
der grundlæggende har behov for reformering.  
Det er stemning for, at der udarbejdes det forslag til kredsårsmødet, at behandling af struktur i DJ ønskes ta-
get af bordet på repræsentantskabsmødet. Det er aftalt at Lars sender et forslag sammen referatet, som kreds-
bestyrelsen kan forholde sig til og træffe beslutning om. Det kan ske ved formøde til kredsårsmødet, eller ved 
tilkendegivelser via mail. 
Ejgil orienterer om, at han ikke kan deltage i repræsentantskabsmødet pga. et privat arrangement, og derfor 
ikke har mulighed for at fremlægge og motivere forslaget på repræsentantskabsmødet.    
 
 
Pkt. 8  Næste møde 
Tirsdag den 17. marts, kl. 19.00, Assens finder et sted. 
 
Der er opfølgningspunkter i dette referat, og opfølgningspunkter fra tidligere møder, fx  
• færdigbehandling af udkast til ny forretningsorden  
• færdigbehandling af spørgsmålet om formuegoder (aktiver) 
• tilbagemelding om kassereropgaverne 
• vedtagelse af dispositionskompetence for bestyrelsesmedlemmer med ansvar for områder 
• beslutning om punkt til årskredsmødet, der skal indsendes til repræsentantskabsmødet 
• status på opdatering af hjemmeside, så oplysninger er korrekte og ajour  



 

 

 
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 Patrick Kronborg  
 

DJ Assens Vagn Aage Agri  
 

DJ Odense Jørgen Andersen  
 

DJ Faaborg-Midtfyn Jens Thomsen  
 

 
 

 


