
 

 

 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 11. juni 2020 Tid: 19.00 – 22.00 
Sted: Ebberup Hallen, Skolevej 7, 5631 Ebberup  
Mødeleder: Hans Kristian Hansen Sekretær: Lars Udengaard 

 

    Kredsbestyrelse: 

Init. Navn Jægerråd / repræsenterer 
HKN Hans Kristian Nielsen Kredsformand + 

EVJ Ejgil Valdemar Jensen Hovedbestyrelsesmedlem + 

TM Tonny Madsen Kredskasserer + 

BJ Bernt Jessen JR Odense + 

JN Jørgen Nielsen JR Assens + 

CL Claus Lauritsen JR Svendborg + 

JT Jens Thomsen JR Fåborg-Midtfyn + 

  JR Middelfart - 

OV Ove Pedersen JR Nordfyn + 

TA Thomas Albertsen JR Ærø + 

KS Kristian Spodsberg JR Nyborg - 

LU Lars Udengaard JR Kerteminde + 

  JR Langeland - 

    

 
   JR = jægerråd 

 

 
Pkt. 01  Velkomst v/ HKN 
HKN byder velkommen til kredsbestyrelsen. Pga. corona begrænsningerne er det første møde med HKN som 
formand. HKN udtrykker glæde ved den opgave der skal løftes, og lægger op til et godt samarbejde med alle 
om den fælles opgave i kreds 5. 
Orienterer om at Patrick har meldt fra til alle opgaver i jagtforening, jægerråd og kredsbestyrelsen. Middelfart 
er ved at reorganisere, og oplyser om ny repræsentant til kredsbestyrelsen når der er foretaget et valg. 
 
 
Pkt. 02  Konstituering af bestyrelsen v/ HKN-EVJ 
I de indledende bemærkninger til punktet blev der argumenteret for, at det vurderes som væsentligt at få alle 
poster besat, ligesom det tillægges stor betydning at posterne bliver fordelt på mange skuldre så det undgås, at 
enkelte sidder med for mange kasketter. Følgende blev valgt: 
Sekretær: Lars Udengaard 
Næstformand: Thomas Albertsen 
Kursus koordinator: Claus Lauritsen 
Flugtskydnings koordinator: (findes efter sommerferien) 
 
Listen over koordinatorer, kontaktpersoner, ansvarlige m.fl. bliver rundsendt når de sidste navne er på plads. 
Når begrænsningerne der følge af corona bliver mere normaliseret, påtænkes det at afholde møde på og med 
Langeland med henblik på, at få dem med i Kredsen igen, og undersøge om de evt. har brug for hjælp. 

Referat: 



 

 

 
 
Pkt. 03 Bestyrelsens forretningsorden v/EVJ 
Udkast var udsendt til alle forud for mødet.  
EVJ gennemgår forretningsordenen, afsnit for afsnit.  
 

Pkt. 1.0 Ingen bemærkninger. 
Pkt. 2.0 Afsnit om suppleanter afventer repræsentantskabsmødet, hvor der er stillet forslag fra Kreds 7. 
Pkt. 3.6 Tilføjes, Skype eller Teams 
Pkt. 4.0 Ingen bemærkninger 
Pkt. 5.6 Tilføjes, der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ændres, at ved stemmelighed bortfalder forslaget. 
Pkt. 6.0 Ingen bemærkninger 
Pkt. 7.0 Ingen bemærkninger 
Pkt. 8.2 Undersøges om en bogholder kan være berettiget til at underskrive kredsens bilag, i stedet for 

kredsformanden, så der er to der anviser og underskriver jf. vedtægten. 
Pkt. 9.2 Ændres, ordinære årsmøder afholdes i marts måned, og det tilstræbes at mødet afholdes i den 

første uge af marts.  
Pkt. 10 Ingen bemærkninger 

  
LU retter til og udsender sammen med referatet. Der indsættes en note om pkt. 2 og 8, at behandling af punk-
terne udestår til de er undersøgt. 
 
 
Pkt. 04 Orientering HB v/ EVJ og Kreds 5 v/ HKN 
HB 

- Møder holdes digitalt via Teams eller Skype. 
- Flytning af repræsentantskabsmødet drøftes. Pga. forsamlingsforbuddet mangler at bliver afholdt 5 

kredsårsmøder. 
- Drøftelser i vildforvaltningstrådet om jagttider m.v. Der har været omkring 140 tilbagemeldinger, så 

hvordan det ender kan der ikke siges noget om endnu. 
- Det har været drøftet om der kan nedsættes en kontaktperson i hver kreds / jægerråd, med henblik på 

at indsamle information om råvildt.  
- Penta advokaterne vil gerne hjælpe og tilbyde ydelser til jægerforbundet, kredse, jægerråd og jagtfor-

eninger. 
- Støjmåling på skydebane; der er nogle kommuner der forlanger en kvalitetssikring, som i dag koster 

omkring 40.000 kr. for en professionel løsning. Er det kommunen der forlanger en kvalitetssikring 
betaler de selv, og er det skydebanen der har ønsket må man selv betale. 

Kreds 5 
- Formandsmøde, afholdt virtuelt. 
- Uddannelsesudvalget, hvor lederuddannelser ønskes styrket. 
- Organisationsudvalget, omkring corona på Kalø – nærmere information næste møde. 
- Møde i Svendborg med jagttegnsunderviserne. Det anbefales at kredsbestyrelsen bliver repræsenteret, 

så vi kan argumentere for jagtegnsunderviserne fortsat knytter sig tæt til jægerforbundet, og derigen-
nem kan bidrag til medlemsfremgang. Der er også et spørgsmål om hvilket materiale der undervises i, 
hvor der også er anbefalingen, at det er DJ’s materiale der anvendes på jagttegnskurserne. 

 
 
Pkt. 04 Økonomi v/ TM 
Der er ikke meget nyt. Pga. corona har der været få aktiviteter og som følge heraf få økonomiske bevægelser. 
 
 
Pkt. 05 DJ-puljen v/ HKN-EVJ 
Der er godt 85.000 kr. i alt til uddeling 

ANSØGER FORMÅL AFGØRELSE 
Svendborg Jagtforening søgt til langdistance kikkert til kursusformål   afslag 
Svendborg Jagtforening Søgt til vildsvinebane 52.000 kr. 
GCF Gravtræningscenter Fyn Søgt til gravtræningsanlæg 30.000 kr. 
Tanderup Sogns jagtforening Søgt til kamera til mårhundebekæmpelse 3.000 kr. 
Strandager Jagtforening Søgt til møbler til klubhus afslag 

 
 
 



 

 

 
  
Der blev fremført det synspunkt, at man kan overveje forudgående at melde projekter eller temaer ud der øn-
skes iværksat, som der skal søges til midler til.  
I bevillinger lægges der vægt på at det er til gavn for en forening og/eller til gavn for flere eller alle jagtforenin-
ger på Fyn. 
Med henblik på at sikre, at der ikke forekommer inhabilitet i sager om bevillinger, foretages behandlingen af 
ansøgninger af:  

- Kredsformand 
- Kredskasserer 
- Hovedbestyrelsesmedlemmet  
- En bestyrelsesrepræsentant for Kreds 5. 

Efterfølgende gives der orientering til kredsbestyrelsen om de tildelte bevillinger og deres begrundelse. 
 
 
Pkt. 06 Inventarliste v/EVJ 
Der er udarbejdet en inventarliste, som blev uddelt. 
For de effekter der har stor økonomisk værdi, fx geværer, der er placeret hos bestyrelsesmedlemmer, udarbej-
des der en kontrakt over de effekter der opbevares, så ejerforholdet til kredsen entydigt kan fastslås. Det drejer 
sig om geværer hos TM og Laser Shout m.v. hos PEN. 
Listen indeholder stort og småt, og fremadrette er det hensigtsmæssig at listen alene indeholder genstande der 
har en vis værdi, og som typisk er straks afskrevet. Forbrugsmaterialer behøver ikke noteres på listen, fx køk-
kenruller, kaffefilter, affaldsposer, søm, skruer og tilsvarende forbrugseffekter. 
Det er ønskeligt hvis materialerne kan opbevares et fælles centralt sted, frem for den private opbevaring der er 
nu. EVJ undersøger om man kan få opbevaret en container under tag til kredsens effekter. 
 
JT er ansvarlig for området med inventarlisten, og holder overblik over kredsens værdier og sikre løbende op-
datering af inventarlisten, herunder at der er de underskrevne kontrakter der er aftalt. 
Der udsendes en kopi af inventarlisten med referatet.  
Sker der væsentlige ændringer på inventarlisten, sættes punktet på dagsordenen på kredsbestyrelsesmødet. 
 
 
Pkt. 07  OCC/Dyrskue/Game Fair v/ EVJ-HKN 
EVJ kan oplyse, at en del udstillere udtrykker bekymring vedr. afholdelsen pga. den i gangværende jagtsæson. 
HB træffer endelig beslutning om deltagelsen i OCC.  
Efter drøftelse i bestyrelsen kan det konstateres, at der ikke er bestyrelsesmedlemmer der har mulighed for at 
deltage i OCC, ligesom det er vurderingen det formentlig vil være umuligt at skaffe hjælpere.  
Kredsen meddeler HB at det er den situation vi er i. LU udarbejder udkast til skrivelse. 
Dyreskue gennemføres næste år. 
Game Fair er placeret i forbundets regi. 
 
 
Pkt. 08 Kredsårsmøde 2021 v/ alle 
Vedtaget at kredsårsmødet afholdes den 4. marts 2021 på Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 
Odense, men under forudsætning af at det bliver i et andet og bedre egnet lokale. 
 
 
Pkt. 09 Andre emner (eventuelt) v/ alle 
Som følge af at datoen for repræsentantskabsmødet er flyttet, er der behov for at der bliver tjekket op på delta-
gerlisten. Vi skal sikre os at alle jægerråd får bekræftet at det fortsat er de rigtige deltagere vi har på listen, og 
hvis de er ændringer i deltagerlisten, at der sker en opdatering så listen over deltagere er korrekt.  
Liste sendes til HKN og EVJ. 
 
Orientering fra jægerrådene: 
 

Fåborg Midtfyn: Problemstilling vedr. muslingeskrab 
Nordfyn: Riffelskydning starter så småt igen, og flugtskydning startede i går. 
Odense: Rågeregulering er en stor succes, bl.a. er mange unge med, 60 reguleringsjægere og 

kommunen betaler kørepenge. Arbejder fortsat på at få jagt på kommunens arealer. 
Svendborg: Rågeregulering. Startet med riffelskydning igen med skillevægge mellem stande. 

Ikke afholdt møde i jægerrådsregi, men det skal vi snart have. Forhåbentlig udsigt 
til at få adgang til et stort kommunalt skovområde. 



 

 

Assens:   Problemstillinger med andeudsætning, med påbud fra kommunen om at fjerne ele-
menter. Det er tilsyneladende dem der ikke har overholdt reglerne, man har haft kik 
på. Husk at indberette udsætning! 

Kerteminde: Jægerrådsarbejdet skal genstartes efter centrale folk er holdt op. 
Middelfart: Skydebanen lukkes først op til august. Skydevognene kommer også i gang igen. 

Jagttegnsundervisning har også været ramt pga. corona, og det er vurderingen at 
naturstyrelsen ikke har løst opgaven tilfredsstillende. 

Nyborg: - 
Ærø: - 
Langeland: - 

   
 
Pkt. 10  Næste møde v/ alle 
Kredsbestyrelsesmøde den 2. juli 2020, kl. 19.00 i Middelfart (hos TM i klubhus på skydebanen). 
Kredsbestyrelsesmøde med koordinatorer den 14 august, kl. 16.00, fx med flugtskydning med skydevognen og 
efterfølgende spisning og møde (sted ikke aftalt endnu). 
 
Der er opfølgningspunkter i dette referat  

- EVJ, afklaring om opbevaring af kredsens værdier i en container under tag  
- TM, afklaring om fx en bogholder i DJ inden for vedtægternes bestemmelser og regnskabsreglerne, 

kan underskrive bilag for kredsen som supplement/erstatning for kredsformanden 
- Afventer behandling af spørgsmålet om suppleanter 
  



 

 

 
Underskriftblad    Dato 
 
Hovedbestyrelse /  
Jægerråd 

Navn Underskrift 

Kredsformand Hans Kristian Hansen  
 

Hovedbestyrelse Eigil Valdemar Jensen 
 

 

Kredskasserer Tonny Mikkelsen  
 

JR Ærø Thomas Albertsen  
 

JR Faaborg Midtfyn 
 

Jens Thomsen  

JR Svendborg Claus Lauritsen  
 

JR Nyborg Kristian Spodsberg  
 

JR Kerteminde Lars Udengaard  
 

JR Nordfyn Ove Pedersen  
 

JR Middelfart   
 

JR Assens Jørgen Nielsen  
 

JR Odense Bert Jessen  
 

JR Langeland   
 

 
 

 


