Referat fra kredsmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
Kredsmøde i Kreds 7 Nordsjælland
Sted: Borup Multihal – Hovedgaden 65, 4140 Borup
Dato: 1. marts 2015
Deltagere:
For HB:
KB:
Referent
Pkt.

1

2
3
4
5

Ca. 151
Formand Claus Lind Christensen (CL), Direktør Michael Stevns (MS) og Max
Elbæk (ME)
Marie-Louise Achton-Lyng (MAL), Torben Clausen (TC), Jørgen Elholdt (JE),
Berit Valentin (BV), Jens K. Jensen (JJ), Christian Færch Jensen (CFJ), Poul
Olesen (PO), Ole Hansen (OH), Mads Jepsen (MJ), Christian Bærentsen (CB)
Charlotte Bak

Emne
Velkomst v/kredsformand
Marie-Louise Achton-Lyng
Valg af dirigent

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Beretning om kredsens virksomhed v/Kredsformand og
fagkoordinatorer

Konklusioner
Velkommen til alle deltagerne og gæster samt
praktiske oplysninger.
Bestyrelsen foreslog Phillipp Quedens (PQ)
Ingen andre forslag
Dirigenten konstaterede at kredsmødet er lovligt
indvarslet.
Godkendt
Charlotte Bak
Alle dem der sidder ved venstre bordenden
Formand MAL bød igen velkommen og aflagde
derefter formandens beretning.
Derudover kunne MAL orientere forsamlingen at
Kredsmødet i 2016 bliver den 6. marts.
Masser af udfordringer Marie-Louise har nu været kredsformand i to år,
som hun beskrev som spændende, men også med
en heftig mødeaktivitet. Hun har således allerede i
år deltaget i 13 generalforsamlinger og otte Jægerråd årsmøder. Det er umuligt at komme rundt til
alle, for kreds 7 er beriget med hele 92 jagtforeninger og 32 Jægerråd. Achton-Lyng gjorde opmærksom på, at der i kreds 7 er ligeså mange Jægerråd som i kreds 1,2,3, 5 og 8 tilsammen.
Det siger sig selv, at det er umuligt for en person
at dække alle disse møder, men kredsbestyrelsen
forsøger at komme ud til alle. Vi må bare konstatere, at det ikke er muligt, og derfor håber jeg også, at I vil tage godt imod nogle af de forslag, der
er indsendt om forslagene, som blandt andet handlede om ændring af kredsens sammensætning.
Trods de mange udfordringer som kredsen står
overfor, fungerer samarbejdet i bestyrelsen godt,
og såvel politisk som aktivitetsmæssigt sker der
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meget i kredsen, og når vi taler om alle aktiviteterne, kan man givetvis forsikre sig om det høje
niveau i koordinatorernes beretninger, 181 deltagere (hvoraf 151 var stemmeberettigede) tage sin
begyndelse. Mødedeltagerne repræsenterede ikke
mindre end 52 foreninger.
Masser af aktiviteter
I sin beretning om kredsens virke, kom MarieLouise Achton-Lyng ind på kredsens store aktivitetsniveau, og roste Køge-Herfølge Jagtforening
for en fremragende afvikling af forbundsmesterskaberne i jagthorn i Solgårdsparken den 24. maj
Roskilde dyrskuet er en stor begivenhed hvert år i
kredsen, som involverer mange. Sidste år var der
120 personer fra 33 forskellige jagtforeninger,
som deltog i arbejdet, og Achton-Lyng udtrykte
forhåbning om at se formanden til sommer, når
alle de forskellige aktiviteter kører af stablen igen.
Beretningerne var der i øvrigt få kommentarer til.
Kursuskoordinator
Charlotte Bak gjorde opmærksom på hvordan
økonomien omkring kurserne ser ud.
Peter Vilstrup – Køge Herfølge Jagtforening
Hvordan kan det være at der er så stor forskel på
prisen mellem flugtskydningsuddannelse i DJ og
DFF?
Charlotte Bak: Det er også et spørgsmål som er
rejst i Uddannelsesudvalget, og de vil arbejde med
at få synliggjort hvad uddannelsen indeholder.
Erik Voigt – Ballerup Jagtforening
Det har været rigtig svært i forbindelse med Førstehjælpskurserne at holde styr på tilmeldingen, da
man ikke løbende blev orienteret om hvem, som
havde tilmeldt sig.
Charlotte Bak: Det bliver sådan, at man i fremtiden skal tilmelde sig via DJ’s hjemmeside og
kommunikationen vil være derefter blive mellem
kontaktpersonen og Uddannelsesafdelingen.
Riffelkoordinator
Erik Voigt – Ballerup Jagtforening
Har flere gange forsøgt at kontakte Riffelkoordinatoren omkring hvornår prøverne ligger, så man
ude i foreningerne har mulighed for at lave noget
for dem der skal til prøve. Derudover opleves det
at det ikke er alle baner, som er lige imødekom-
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Orientering om kredsens økonomi

mende for kommende riffeljægere, der skal til
prøve. Bl.a. fra riffelskytter, som har været ude på
Selinevej.
Derudover så undres det nogle foreninger, at der
kun er nogle få baner, som kan benyttes til aflæggelsen af riffelprøven.
Poul Kannik – Storkøbenhavns Jagtforening
Eriks kritik passer simpelthen ikke, der er altid
nogen derude som vil hjælpe til. Nye får besked
på, at hvis de har brug for hjælp, så skal de bare
sige til.
Da Riffelkoordinatoren er syg, så svarer ME på
spørgsmålet omkring brug af banerne til aflæggelse af riffelprøven. Naturstyrelsen har nogle meget
store krav, som skal være opfyldt for at banerne
må benyttes til riffelprøven og derfor er der kun
nogle få som kan benyttes.
Bente Post-Pedersen – Storkøbenhavns Jagtforening.
For at støtte op på det Poul Kannik sagde, så er
der altid instruktør på banen, så der vil altid være
mulighed for at få hjælp.
PO præsenterede kredsens økonomi.
Der var i år et overskud 1551 kr.
MAL – Som noget nyt i 2014 har kredsbestyrelsen
lavet budget over de aktiviteter som skulle afholdes.
Kåring af Årets Jagtforening
De nominerede var:
Lyngby Gladsaxe Jagtforening
Hagested Gislinge Jagtforening
Hillerød Jagtforening
Årets Jagtforening blev Hagested Gislinge
Derudover blev der overrakt følgende:
Bronzenål blev givet til Flugtskydningskoordinator Palle Olesen for hans store arbejde inden for
flugtskydning
Aktivitetsnål blev givet til Eyvind Munch for han
store arbejde inden for foreningslivet
Aktivitetsnål blev givet til Camilla Lund Nielsen
og Casper Svenningsen – som har taget initiativ til
at oprette facebookgruppen – Jægernes Julehjælp.
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Orientering om hovedbestyrelsens
arbejde
 Max Elbæk
 Claus Lind Christensen/
Michael Stevns

ME – Fortalte omkring arbejdet i HB, hvordan en
mødedag kan foregå, og som regel starter en sådan
kl. 06.00 om morgenen og slutter ca. kl. 00.30.
Det er en lang dag og til sidst er det svært at koncentrer sig. Derfor vil ME arbejde for at de møder
bliver kortere og mere præcise
Det har været vigtigt, at bibeholde tilknytningen
til det lokale. Det har været med til at ME kan lære, lytte og se hvad der sker i lokalområderne.
Derudover fortalte ME lidt omkring de andre poster, som han besidder:
Nyjærgerudvalget, som tager hånd omkring kommende jægerne fra start og 2-3 år efter de har fået
jagttegn. Det er et kæmpe arbejdsområde, som kun
lige er gået i gang.
Fortalte lidt omkring nyjægerpuljen – der er afsat
200.000 til aktiviteter, som bliver afholdt for
nyjægere.
Formand for bevillingsudvalget – giver tilskud til
lokaleansøgninger – Kreds 7 har ca. 161.000 at
give ud af.
ME fortalte omkring muligheden for at jagtforeninger og privat personer kan give et tilskud til
Jagtens Hus.
Alt omkring Jagtens Hus overlader ME til CL og
MS at svare på spørgsmål.
CL – Takkede for det store aktivitetsniveau som
der er i Kreds 7. CL præsenterede derefter Joan
Brønnum Kvist, som er blevet ansat som kommunikationschef.
Derudover fortalte CL at der lige nu er lidt uro i
organisationen grundet de forandringer, som der
er, men vi leverer nogle varer og butikken fungerer på alle niveauer.
God tone.
CL opfordrede til god tone på de sociale medier,
da det ikke gavner os som jægere, at vi taler til
hinanden som vi gør.
Vi skal tænke på at der er andre som kigger med.
Derudover opfordrede CL til, at vi læser ”Hvorfor
er vi uvenner?!”, som netop berører dette emne.
Den vil blive lagt på kredsens hjemmeside samt
Facebook side.
Lad os i stedet fylde de sociale medier med det
positive, fortællinger og billeder.
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Gennemgik strategiplanen – kan findes på hjemmesiden.
Vildtforvaltning, som er inddelt i tre søjler – Hjortevildt (hvilke mål og arbejde der ligger i dette
samt historikken) Vi kan følge med på hjortevildt.dk – det er ikke vores mål at ændre på arealkravet, men styrke det lokale arbejde, forvaltning
skal ske lokalt ud fra en national ramme, forvaltningen skal tage udgangspunkt i biologien.
Markvildtet – der er nu 50 markvildtlav og der er
en reel interesse fra landmændene og der skabes
resultater. Der arbejdes målrettet på at forbedre
landbrugsstøtte- ordningerne. Optælling af arterne
harer og agerhønsene fungerer og det giver solide
fakta.
Udsætningsforliget udløber i 2017 og bliver derfor
en af de større opgaver for os. Der skal ingen tvivl
være DJ arbejder for udsætning og vi er forberedte!
Trækvildtet – Natura 2000. Der arbejdes med høringssvarene pt, som skal afleveres 21. april. Hvis
der er bedre levesteder, så vildtet bliver længere
tid i landet, kan det betyde længere jagttider.
CL fortalte lidt om de internationale påvirkninger,
som påvirker jagten i DK og som der bliver arbejdet med
EU Kommissionen – EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, Habitatdirektivet og Våbendirektivet,
AEWA (FN) – trækfugle i Europa og Afrika,
CMS (FN) – Trækfugle og bly i ammunition, og
HELCOM (Østersølandene) – Sæler og havdykænder.
International indflydelse
FACE – 36 lande, 7 mio. jægere 10 ansatte i Bruxelles, Nordisk Jægersamvirke, CIC og udviklingsområde IUCN
RASKnatur – CL opfordrede til at gå på RASKNATUR.dk og udfylde det spørgeskema, som ligger der.
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Organisation
Grundet ny betegnelse af JKF, som er blevet til
Jægerråd, skal der ske tilretning af vedtægter og
der er et uddannelsesforløb under udarbejdelse.
Nyt tilmeldingsmodul – mulighed for at betale
med dankort sammen med tilmeldingen.
Kommunikation
Der er nogle indsatsområder omkring den måde vi
kommunikerer bl.a. vil:
Jæger bliver relancering januar 2016 – Hjemmeside bliver relancering sep. 2015 – Sociale medier
optimering af vores brug hen mod sommeren 2015
– Public relations, vi skal have øget tilstedeværelse i eksterne medier og derudover vil der ske en
måling af befolkningens holdning til jagt i okt.
2015.
Organisationskommunikation
Der vil ske målrettet nyhedsbreve fra april 2015 –
Samspil i kommunikationen – Optimering af arbejdsgange og værktøjer marts 2015 og fremad.
Det vigtigste er at vi får brugt vores kommunikation meget mere bredt.
Udbyttet – Vildt og samfundsudvalget – omhandler udnyttelse af det vildt der nedlægges, mere
kendskab til vildt som spise, kendskab til og accept af jagten. Husk derfor at forære et stykke
vildt til en ikke jæger.
Medlemsudviklingen
Medlemstallet er faldet samlet set med små 1000
medlemmer i året der er gået. I Kreds 7 har der
været et meget lille dyk i forhold til året før. Kursisterne derimod er faldet markant, kan skyldes
den nye jagtprøve, men som tallene også viser, er
vi i Kreds 7 gode til at fastholde 2. års kursisterne
I forhold til tidligere år, at er udsendelsen af rykkere for betaling faldet.
Medlemskategorier
Der er to strategipunkter; vi ønsker en forenklet
kontingentstruktur og i 2017 at øge antallet af
medlemmer.
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Der er tale om at forsøge sig med gratis medlemsskab i 3 måneder, at forstærke indsatsen over for
jagttegnslærerne for at nå eleverne, og at juniorjægere skal betale 100 kr.
CL gjorde opmærksom på at der er en pulje på
50.000 kr. til specifikke juniorjæger aktiviteter.
Det forventes at der er en ny kontingentstruktur
klar til repræsentantskabsmødet i 2016.
MS – gav en status på Jagtens Hus. Vi afventer
den endelige købsaftale som ligger i Folketingets
finansudvalget, derudover mangles der låneaftalen
i bank og realkredit samt byggetilladelsen, som
alle er under udarbejdelse.
Økonomien omkring Jagtens Hus, vi forventer
stadig at holde budgettet på de 60 mio. Det forventes at skulle låne 20 mio. til byggeriet. Finansieringsmodellen er endnu ikke fastlagt.
Projektet er blevet forsinket ca. 3 måneder grundet
den manglende underskrift på købskontrakten.
MS opfordrer til at gå ind på hjemmesiden og se
de status der bliver lagt der.
Økonomi og systemer.
De foreløbige tal viser at indtægterne vil være i alt
75,9, hvilket er en stigning på 1,3 mio. – udgifterne vil være i alt 75,9, hvilket er en stigning på 2,8
mio.
Når afskrivninger og finansielle ind/udg bliver
trukket fra så giver det et overskud på 1,8 mio.
Det er vigtigt at sige at tallene ikke er blevet revideret.
MS orienterede derudover, at der bliver tilført flere midler til Kreds7 i år.
Mange foreninger er ikke klar over hvilken hjælp
de kan få i Jægerforbundet, men der er mulighed
for at få hjælp indenfor:
Rådgivning og uddannelse
Politik og organisering
Kommunikation og markedsføring
Medlemsservice
Noget til jer noget til mig – tre rimelige ønsker
Husk det vigtigste
1. Nyd nu jagten
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Målrette kommunikationen
2. E-mail-adresser på alle medlemmer
Flere medlemmer
3. Være ambassadører
Ole Hansen – Jægerråd Odsherred & KB-medlem
Hvad må vildtplejerådgivere lave, hvad kan vi
bruge dem til?
CL
Kan bruges til foredrag og give gode råd, men det
er ikke tiltænkt at de skal bruges til enkelte ejendomme.
Michael Appelgren – Smakkerup Jagtforening og
vildtplejerådgiver
Man kan som vildtrådgiver komme rigtig galt af
sted, hvis man skal give råd via telefonen og derfor er det vigtigt, at vi kan komme ud og se områderne inden der gives råd om beplantning af små
remiser m.m.
CL
Michael vi må ikke give jægeren en forventning
om at vi kan komme ud til 80.000 medlemmer.
Ole Pedersen - Vildtplejerådgiver
Vi er som vildtplejerådgivere meget opmærksom
på hvilke råd vi kommer med, så vi ikke kommer i
strid med lovgivningen, men det er vigtigt at vi
kan komme ud og give de rigtige råd.
Ebbe Jensen – Der går rygter om at Jagtens Hus
bliver 20 mio. dyrere, er det korrekt?
MS – Nej
CF – Jagtens Hus
Hvorfor offentliggøres referaterne ikke fra følgegruppens møder?
Hvordan påvirker det driftsøkonomien når huset
bygges i et moms registret selskab under en forening, som er ikke moms registret?
Hvordan kommer donationer over i selskabet, som
er momsstyret?
Hvorfor blev det ikke meldt ud, at købsprisen på
grunden var 8,5 mio.?
CL
Følgegruppens ansvar er at info bagud i kæden og
mener de, at de ikke får det de har behov for, så
skal de sige det. For hvert HB-møde laves der en
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status, som ligger på hjemmesiden.
Omkring momsen, så har det lige fra start været
offentlig kendt.
MS
Da estimatet blev præsenteret, kunne vi ikke oplyse andet end de 6-9 mio. for grunden.
Bad egentlig om et opdateret budget, nu hvor tingene bliver kendte. Ikke noget andet, så der blev
mere åbenhed omkring projektet overfor medlemmer.
CL
Opfordre til at når medlemmer kommer og siger,
”nu melder jeg mig ud, for det hele er ved at gå
rabundus, så sig ”ro på vi har en proces der kører
stille og roligt”. Vi får løst denne opgave ud fra
det budget, som repræsentantskabet har stemt
igennem.
Per West – Slangerup Jagtforening.
CF spurgte til: hvad sker der med de donationer,
som foreningerne giver, hvordan kommer de over
i selskabet, og han får ikke rigtig svar på spørgsmålet og hvad med momsen på huslejen, som vi
ikke selv kan fastsætte?
MS
Der vil være moms på huslejen i 10 år, og hvordan
overførelsen sker med donationerne fra foreningerne, det har vi ikke lagt os fast på.
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Valg af HB-suppleant
 Torben Clausen
 Mads Jepsen
 Marie-Louise AchtonLyng

BV
Formatet fra nyhedsbrevene er ændret, så det ikke
længere kan gemmes som pdf. fil. Har fået at vide
at det ikke kan lade sig gøre i det nye system, men
alt kan lade sig gøre hvis man vil.
Intet svar på dette
MAL – gik på talerstolen og meddelte at hun træk
sig fra posten, da vedtægterne på nuværende gør
hendes kandidatur ikke er muligt.
Der blev afgivet 151 stemmer fordelt mellem
Distrikterne:
Distrikt 1 – 28 stemmer
Distrikt 2 – 38 stemmer
Distrikt 3 – 38 stemmer
Distrikt 4 – 47 stemmer
75 stemmer på Torben Clausen
74 stemmer på Mads Jepsen
Torben Clausen er derfor ny HB-suppleant
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Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
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Valg af ordførende fagkoordinatorer
 Jagthornskoordinator –
Torben Clausen

Distrikt 1
Jens K. Jensen – valgt
Distrikt 2
Henning Christiansen – Køge – valgt
Flemming Haburg – Køge – valgt
Thomas Røslau – Greve – valgt
Michael Frank – Køge – ikke valgt
Distrikt 3
Jørgen Elholdt – Lyngby – valgt
Distrikt 4
Mads Jepsen – Hillerød – valgt

Torben Clausen – genvalgt uden modkandidat



Flugtskydningskoordinator Forslag – Søren Dam – blev valgt uden modkan– Palle Olsson
didat
(ønsker ikke genvalg)



Jagtstikoordinator – Jens
K. Jensen

Jens K. Jensen – genvalgt uden modkandidat



Medlems- og Nyjæger koordinator - Jørgen Elholdt

Jørgen Elholdt – genvalgt uden modkandidat



Riffelkoordinator –
Allan Pedersen

Allan Pedersen - genvalgt uden modkandidat



Hundekoordinator –
Bjørn Ovesen
(ønsker ikke genvalg)

Forslag – Kirsten Skovsby – blev valgt uden modkandidat



Strand- og havjagtkoordinator – Arne Holten

Arne Holten - genvalgt uden modkandidat



Kursuskoordinator –
Charlotte Bak

Charlotte Bak - genvalgt uden modkandidat



Frivillig Jagtprøvekoordinator – Ole Hansen

Ole Hansen – genvalgt uden modkandidat



WEB-koordinator –
Berit Valentin

Berit Valentin – genvalgt uden modkandidat
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Hjortevildtskoordinator Jacob Bak
Hjortevildtskoordinator –
Ivan Møller
(ønsker ikke genvalg)

Hjortevildtskoordinator - Jacob Bak (ikke på valg)

Buekoordinator –
Richard Spang

Buekoordinator – Richard Spang – Kredsbestyrelsen kontakter Richard og hører om han ønsker at
fortsætte, hvis ikke så er der givet mandat til at
kredsbestyrelsen finde en.
De delegerede blev valgt iflg. Fremviste liste med
nogle få ændringer.
John Hansen fra Kalvebod Jagt Klub, nævnte at
små foreninger bliver kvalt i Jægerrådet af store
foreninger som helt bestemmer.
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Valg af delegeret til repræsentantskabsmødet d. 9. maj 2015
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Indkomne forslag:
 Ændring af kontingent –
fremsendt af Hørsholm
Jægerråd
 Budget i kredsene – fremsendt af Hørsholm
 Ændring af HB krav til
bopæl – fremsendt af
Hørsholm
 Revision – fremsendt af
kredsbestyrelsen
 Seniormedlemskab - fremsendt af Hagested Gislinge
 Medlemskab – fremsendt
af Skovbo
 Kredseopdeling fra 1-3 i
kreds7 - fremsendt af Jægerråd Køge
 Forslag det indstilles repræsentantskabet, at vedtægts og organisationsudvalget analyserer udfordringerne i kreds 7 og udarbejder forslag til ændringer i afgrænsningerne
mellem kredsene 6, 7 og 8,
så der bliver en bedre ba-

Forslag:
Kresten Rasmussen - Hillerød
Sonny Persson – Gilleleje
Begge bliver indstillet til HB, som beslutter hvem
der skal bestride posten.

Forslaget ikke vedtaget

Forslaget blev vedtaget
Forslaget blev vedtaget
Forslaget blev vedtaget
Forslaget ikke vedtaget
Forslaget bortfalder
Forslaget bortfalder.

Forslaget blev vedtaget
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