
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2020-02-18 
 
Sted  Svinøvej 157, 4750 Lundby kl. 19.00 
 
Mødedeltagere Torben Møller-Nielsen, Formand (TMN) 

Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 
Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 

  Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland 

  Morten Friis Knudsen  (MF) – Ringsted 
 
Afbud  Claus Rosdahl (CR) – Faxe 
 
Referent  Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

a. Kredsmøde 14. marts 2020 TMN 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
a. Bedømmelsesudvalg til tilskud TMN 

 
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

14. marts 2020 (konstituering)  
 

7. Evt. 
 

Morten Friis Knudsen er ny jægerrådsformand i Ringsted – velkommen i kredsbestyrelsen. 
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Referat 
 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde. 
Referat er godkendt, underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
a. Formand 

De fleste jægerrådsmøder er overstået. Arbejder målrettet mod kredsmødet med at 
få de mange detaljer på plads. 
Der er kommet en ny nyjægerkoordinator Thomas Bech Grostøl fra Haslev-Faxe. 
Har talt med Finn Hvid Bertelsen om den nye koordinator. De har været til 
koordinatormøde på Kalø. Så Thomas er allerede godt i gang.  
Forsøger at få et nyjægerarrangement på plads sammen med kreds 7. 
Der er kommet en ny buekoordinator – Bo Simonsen. Er flyttet til Sjælland og har 
tidligere været meget aktiv i kreds 1. Kredsene kommer til at overtage de buetrailere 
forbundet har.  
 
Mangler delegerede til repræsentantskabsmødet fra Ringsted, Slagelse og Faxe. 
De bedes sendes snarest muligt.  

 
b. Næstformand 

Har afholdt jægerrådsmøde med to deltagere. 
I forbindelse med regulering af skarv efter henvendelsen fra Sydsjællands 
Øredsfond (regulering i 7 bække og åer) har der været  tvivl om man lovligt kan 
sidde i en skydepram og regulere skarv. Har derfor spurgt hos Naturstyrelsen og fra 
vildtkonsulent Lars Richter fået svar tilbage, at det er ulovligt at regulere fra 
skydepram, da det betragtes som kunstigt skjul. 
 

c. Kasserer 
Regnskabet omdeles til bestyrelsens medlemmer. 
Årets resultat er et overskud på 48.976 kr. Indtægterne var 273.822 kr. og 
udgifterne var 224.846 kr. 
 
Budgettet for 2020 er ca. 170.000 kr. 
 
Haft årsmøde med 21 deltagere. Der er skudt ca. 800 rågeunger i 2019 i Lolland 
kommune. De talte om mårhund på mødet og man vil lave baitpladser og opsætte 
vildtkameraer langs kysten, så man vil kunne at regulere dem med det samme, hvis 
de kommer fra Fyn/Langeland. Der har været indslag i aviser og radioer. Der har 
endnu ikke været indslag i TV, men TV2 Øst har spurgt om de må være med, når 
der skal etableres baitpladser.   
TMN  - der har været talt om dette med nogle af de involverede på Kalø. Der er de 
indstillede på at stille op til uddannelse og deling af viden, så forberedelsen bliver 
bedst mulig.  
Der er reguleringskursus til marts, hvor der kommer deltagere fra hele kredsen. 
Fremover kan der blive tale om betaling for disse kurser, da finansieringsgrundlaget 
er ændret (ændring i tilskuddet fra Miljøstyrelsen til forbundet). 
 

d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
 
MF – har holdt jægerrådsmøde med to deltagere. 
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Der er kommet en ny jagtforening i Ringsted  med fokus på jagtfeltskydning og 
riffelskydning – foreningen hedder: Jagtfeltskydning Sjælland.  
SEH – man skal være opmærksomme på hvordan denne form for skydning 
eksponeres i offentligheden. 
  
KJ – årsmøde med 18 deltagere.På årsmødet taltes om kronvildtfredning. Samt 
vindmølleparken ved Stålgrundet og om formandsvalget. 
  
TMN – Jesper Lindgaard og Claus Lind Christensen stiller op til debat på Jagt og 
Outdoor messen i Odense den 13. marts. Her er der mulighed for at se dem inden 
de også deltager på kredsmødet den 14. marts.  
 
HSJ – har afholdt årsmøde med 9 deltagere. På mødet blev ny struktur diskuteret. 
Både strukturudvalgets forslag og hovedbestyrelsens forslag blev diskuteret. 
Resultatet af mødet blev at Niels Crone Madsen, Formand i Lynge-Broby 
Jagtforening (tidligere formand for strukturudvalget) vil udarbejde et forslag med 
henblik på at få strukturudvalgets forslag til ny struktur til afstemning på 
repræsentantskabsmødet. Jægerrådet i Sorø har valgt at bakke op om dette og vil 
derfor fremsætte forslaget på kredsmødet, for at se om der ved afstemning på 
kredsmødet kan findes opbakning, så det kan bringes videre til 
repræsentantskabsmødet. 
 
CC – årsmøde med 7 deltagere. Diskuterede bl.a. medlemsrekruttering – de mener 
det er jagtforeningerne der er ansvarlige for dette. De vil samle foreningerne i 
jægerrådet for at motivere til at koordinere indbyrdes for at skaffe nye medlemmer. 
 
Bramgåseprojektet holder pause, da der ikke er flere penge i projektet. 
Dispensationen hænger sammen med Århus Universitets involvering i projektet, så 
når der ikker er penge til universitetets arbejde, mister man dispensationen til 
reguleringen af bramgæssene. 
De håber at have finansiering på plads til efteråret så projeket kan fortsætte.  
De vil gerne have reguleringen op at køre i efteråret så Århus Universitet kan 
komme med igen fra januar 2021.  
 
SR – holdt årsmøde med 6 deltagere. Har haft reaktioner på DOF udmeldinger om 
udsætning af skydefulge. Fik hjælp fra pressechefen i forbundet til håndtering af 
henvendelse fra P4. 
I gang med at forberede duck tubes til fordeling i kommunen.  

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

Gennemgår hovedbestyrelsens forslag til ny struktur. SEH gennemgår de seks 
hovedpunkter fra hovedbestyrelsens forslag. 
SEH opfordrer til at gå ind og kommentere dette forslag fx via det link i form af QR-
koden i forslaget.  
 
Støtter forberedelsen til evt. mårhunde som vil forsøge at etablere sig på Sjælland. 
Opfordrer til at lave baitpladsen med vildtkameraer.  
Finansieringen er nu på plads ift. til at holde arbejdet med de invasive rovdyr i gang. 
 
Mht. til ny kandidat til formandsposten. Der vil blive arrangeret 4 stormøder hvor 
formandskandidaterne vil blive præsenteret og vil mødes til debat.   
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4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 
TMN orienterer om forberedelsen til kredsmødet. Programmet for dagen 
gennemgås. 
 
Der diskuteres om vi skal fortsætte fremlæggelsen af koordinatorernes aktiviteter 
eller evt. blot lade dem præsentere sig og så lade deres beretning være skriftelig og 
lægge dem til dagens program som bilag.  
Konklusion: Der laves et koordinatorbord sammen med de inviterede gæster. TMN 
vil præsenteres koordinatorerne og give mulighed for at der stilles spørgsmål til dem 
undervejs. Deres beretninger tillægges programmet som bilag.  
 
Kandidaterne til hovedbestyrelsesmedlem får mulighed for at præsentere sig med 
10 minutter hver. Derefter vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til begge 
kandidater.  
 
TMN – hvis TMN bliver valgt til hovedbestyrelsen er der flere muligheder. Enten 
bliver han siddende som kredsformand indtil næste kredsmøde eller også kan man 
på kredmødet vælge en ny kredsformand.  
Ellers kan næstformanden overtage formandsposten indtil næste ordinære valg. 
Eller man kan afholde et ekstraordinært kredsmøde for at vælge en ny 
kredsformand.  
 
Hvis TMN vælges mangler der en suppleant til hovedbestyrelsen, men i stedet for at 
opstille suppleanter vil man på kredsmødet bede forsamlingen om at man fortsætter 
traditionen med at kredsformanden også er suppelant for 
hovedbestyrelsesmedlemmet. 
 
Bestyrelsen vil for at skabe balance mellem de to formandskandidater lade SEH 
berette om arbejdet i forbundet. Så Claus Lind Christensen ikke tildeles taletid 
umiddelbart før de to kandidater skal præsentere sig. 
 
Kandidaterne til formandsposten får mulighed for at præsenteres sig med 10 
minutter hver. Derefter vil der blive lejlighed til at stille spørgsmål til begge 
kandidater.  

 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
 
a. Bedømmelsesudvalg til tilskud TMN (opsamling fra sidste møde) 
Der skal findes nye medlemmmer, da Bo fra Ringsted er stoppet og Stig stopper. 
Medlemmerne i udvalget er: HB-medlemmet, kredsformanden og to 
bestyrelsesmedlemmer. 
Tidligere gik det på skift mellem medlemmer i bestyrelsen. Sidst blev der talt om at 
sørge for en geografisk fornuftig fordeling, så sandsynligheden for at der er 
kendskab til de ansøgte aktiviteter findes i udvalget.  
HSJ forslår at udsætte dette til efter kredsmødet, så man kan sikre en bred 
geografisk repræsentation i udvalget, nu da HB-medlemmet og kredsformanden er 
faste medlemmer og der vil/kan ske udskiftning på de to poster. 
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6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
14. marts 2020 TMN (konstituering) 
 
5. maj 2020 Svinøvej 157, 4750 Lundby kl. 19.00 (sammen med koordinatorerne) 
Kredsbestyrelsen møder kl. 18:00 
Koordinatorerne møder kl. 19:00 

 
7. Evt. 

Køb af lydudstyr mm. Bestyrelsen beder Frank Lilholm Pedersen om at undersøge 
og indkøbe lydudstyr, så vi kan anvende det til kredsmødet. 
 
SR kunne tænke sig et formøde inden repræsentantskabsmøde. Der er vigtige ting 
på dagsordenen i år. Det kan være godt at have afklaret nogle de spørgsmål, der 
skal tages stilling til på repræsentantskabsmødet. Dette afføder en længere 
meningsudveksling omkring demokrati og oplysning af de delegerede på mødet.  
Vi aftaler at sætte beslutning om et evt. formøde inden repræsentantskabsmødet 
sættes på som et punkt på bestyrelsesmødet den 5. maj. 


