
 

 

 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 2. juli 2020 Tid: 19.00 – 22.00 
Sted: Køstrup Flugtskydningsbane, Juelsmindevej 51, 5464 Brenderup  
Mødeleder: HKH Sekretær: LU 

 

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

EVJ Ejgil Valdemar Jensen Hovedbestyrelsesmedlem + 

TM Tonny Madsen Kredskasserer + 

BJ Bernt Jessen JR Odense - 

VAA Vagn-Aage Agri JR Assens - 

CL Claus Lauritsen JR Svendborg + 

JT Jens Thomsen JR Fåborg-Midtfyn + 

UC Ulrik Christensen 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, + = deltager, - = fraværende 

 

 
Pkt. 01  Velkomst v/ HKN 
HKN byder velkommen til kredsbestyrelsen.  

Referater underskrives ikke, men godkendes i overensstemmelse med forretningsordenen. Referater der læg-
ges på hjemmesiden er godkendte referater. Underskriftblad i referatet tages ud. 
 
 
Pkt. 02  Orientering v/ HKN 
Kredsbestyrelsen sammensætning. I de kredse hvor der er udskiftninger, planlægges der med afholdelse af  
jægerrådsmøder med henblik på at få valgt nye repræsentanter (Middelfart, Assens, Kerteminde og Lange-
land). 
Flugtskydningskoordinator; Lars Olsen og Poul Erik vil gerne være sagkyndig på flugtskydningsområdet. De to 
samler flugtskydningsinstruktørerne og vælger i deres kreds en ny koordinator. HKN giver de to besked om at 
sætte processen i gang.  
Der er er en række fejl i oplysninger på kontaktpersoner på hjemmesiden. Kredsformænd anmodes om at 
sende rettelser til Kalø, så de oplysninger man kan finde på hjemmesiden er opdaterede og fyldestgørende. 
Inventarlisten er godkendt. På sidste møde blev aftalt, at der skulle udfærdiges og underskrives kontrakter 
med henblik på at ejerforholdet til kredsens effekter entydigt er fastlagt. Den proces er godt i gang med at 
komme på plads. De underskrevne kontrakter scannes og opbevares på Kalø. 

Referat: 



 

 

Pkt. 03 Bestyrelsens forretningsorden v/HKN 
Forretningsorden Kreds 5 

Eneste udestående punkt er spørgsmålet om suppleanter, ellers er forretningsordenen godkendt og klar til at 
blive underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.  
For så vidt angår anvisning og underskrift af udgiftsbilag håndteres det i overensstemmelse med forretnings-
ordenen, dvs. formand og kasserer godkender og underskriver. 
  
Pkt. 04 Orientering Kreds 5 v/ HKN 

Nyt fra organisations udvalget 
Gennemgang af indkomne forslag fra kredsene til repræsentantskabsmødet. 
Der er kredse der ikke får indsendt bilag for kørsel. Det giver en række problemer og administrativt bøvl – 
kreds 5 har ikke det problem. Det er drøftet om en APP til afregning af kørsel kan bruges, men der er endnu 
ikke mulighed for godkendelse af bilaget som regnskabsreglerne i dag foreskriver. Der arbejdes videre med 
udvikling af en APP, og ved næste møde deltager Jens Kjær. 

Der arbejdes på at det centrale IT system kan levere en applikation med forskellige relevante mailgrupper, 
som er en stor hjælp for de frivillige i kredse og evt. jægerråd. 
Der kommer noget rigtig lækker tøj som kan være repræsentativt for organisationsrepræsentanter og jægerne. 
På hjemmesiden under medlemsnet kan man bestille beklædning ud fra det antal point man får tildelt, i over-
ensstemmelse med den opgave man varetager.  

Det blev drøftet om kredsbestyrelsen, og evt. andre, skal have tøj når man fx repræsenterer DJ og kredsen. 
Den enkelte har allerede i dag et antal point der kan købes tøj for, men mangler man point skal det drøftes om 
kredsen kan bevillige og betale for evt. manglende point. Spørgsmålet om beklædning tages op på et kom-
mende møde i kredsbestyrelsen. 
Kontingent er drøftet, fx kvartalsvis eller månedsvis opkrævning. Forslaget kommer med på repræsentant-
skabsmødet, herunder mulig ændring af kontingentreduktion for seniorer.  

Fortsat fokus på vigtigheden af at fastholde medlemmer og rekruttere nye medlemmer. 
Temamøde om fjervildtsudsætning er rykket til den 24/9, kl. 19.00, og afholdes på Perter Toftes Vej 21, 6000 
Kolding. Det er et stort problemet at der ikke bliver indberettet det fjervildt der udsættes. Opfordring til at 
kredsen og jægerrådene bliver repræsenteret og deltager i mødet.  
Ændringer vedr. riffelprøve, hvor der skal afgives 25 skud i forskellige skydestillinger under tilsyn og godken-
delse af en riffelinstruktør. Det er en forudsætning for at kunne komme til riffelprøven. Flere steder arbejdes 
der med at udvikle kurser til aspiranter, så de kan træne i de forskellige skydestillinger. 
Formandskandidatmøde den 19. august, 19.00, Dalum Landsbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S 
Listen over kontaktpersoner i kredsen gennemgået og rettet til.  

Pga. få aktiviteter er der ikke noget nyt om kredsens økonomi. 
 
Pkt. 05 Orientering HB v/ EVJ 

Container til opbevaring arbejdes der videre med at få tilvejebragt en løsning på. Der er taget kontakt og der er 
ikke en afvisning af forslaget, så der er håb, men ingen konkret aftale endnu. 
Fint at dagsorden til HB blev sendt ud før kredsbestyrelsesmødet, med opfordring til at bestyrelsens medlem-
mer kan stille spørgsmål eller komme med bemærkninger. 
Punktet om ny struktur i DJ blev drøftet. Der var en god debat om den rolle som en repræsentation af baglan-
det medfører vs muligheden for at stemme som man selv syntes. Der ses ikke nogen mulighed for at pålægge 
nogen at stemme på en bestemt måde eller have en bestemt holdning, men omvendt er det et legitimt syns-
punkt, at hvis man ikke er i overensstemmelse med sit bagland, så bringer man sig i en vanskelige situation i 
forhold til sin loyalitet de berettigede forventninger et bagland har. Kredsbestyrelsen er klar i mæglet og enig 
om, at man som udgangspunkt er forpligtet af såvel fælles beslutninger og sit baglands beslutninger. Er man 
ikke enig må man udtrykke sin klare stillingstagen, og begrunde hvorfor man evt. har et andet synspunkt. Det 
svarede fint til det synspunkt som KS havde rundsendt forud for kredsbestyrelsesmødet, og kan vel også be-
skrives med almindelig ordentlighed, at man anstrenger sig for at repræsentere dem der har valgt en til den 
post man har. 



 

 

For at pleje kreds 5’ interesser, og dermed de interesser bestyrelsen repræsenterer, med henblik på at få op-
bakning på repræsentantskabsmødet til vores forslag om struktur, så må alle aktører søge at gøde jorden for 
opbakning til kreds 5’ forslag – helt almindelig politisk lobby. Kredsformand og HB medlem er i en særlig gun-
stig position med god mulighed for at påvirke, fordi de hyppigt færdes i centrale kredse af beslutningstagere.   
Der er rettet til i listerne for deltagere fra kreds 5 til repræsentantskabsmødet. Pga. udskiftninger m.v. opfor-
dres der igen til at jægerrådenes formænd melder tilbage hvis der er ændringer. Det er vigtigt at få besat alle 
vores pladser, både fordi der er betalt for forplejning mv., men ikke mindst for at undgå tab af indflydelse i til-
fælde af at punkter skal til afstemning. 

Reservation af Landbrugsskolen til kreds-årsmødet den 4. marts 2021 er ved at falde på plads.  
Skrivelsen fra kredsen til HB om OCC er sendt til Kalø. Sagen tages op på det næste HB møde. 
 

Pkt. 06 Planlægning af næste møde med koordinator v/ HKN-EVJ 
Mødet med koordinatorer afholdes den 14. august, med start kl. 16, med flugtskydning og grill, og herefter 
møde. Koordinatorerne inviteres og dagsorden er tiltænkt tilrettelagt sådan, at det er koordinatorerne der får 
god plads og hver i sæt får mulighed for at komme med et kort indlæg på mødet.  
Skydevognen kommer med, og Arrangementet holdes hos Hans Erik, og mødet holdes i Nordfyns Jagtfor-
ening. Adresser er anført senere i referatet. 

 
Pkt. 07  I Bord rundt nyt fra Jægerråd v/alle 

Orientering fra jægerrådene: 
 

Fåborg Midtfyn: Der arbejdes fortsat med problematikken om muslingeskrab. Ejgil oplyser, at man 
på Kalø kikker på opgaven med henblik på at hjælpe til. 

Nordfyn: Holdt et enkelt møde. Fjordens dag er aflyst i år. Starter kursus for riffelaspiranter 
omkring de nye krav. 

Odense: - 
Svendborg: Møde i august. God grønt råds repræsentant, og der arbejdes på mulighed for jagt 

på en nye kommunalt skovområde. Akademisk jagtforening er blevet medlemmer i 
skytteforeningen, og andre jagtforeninger på Fyn er velkommen som medlemmer. 
Henvendelse til Claus. Skydningen kører godt og nærmer sig normalen igen. 

Assens:   - 
Kerteminde: Møde i august. 
Middelfart: Møde i mandags. Naturens dag har få deltagere formentlig pga. corona og den sene 

afklaring af forsamlingsantal. Lukket lidt op med skydning igen. Flere udskiftninger 
i foreninger med nye folk på forskellige poster. 

Nyborg: - 
Ærø: - 
Langeland: - 

  
 

Pkt. 08 Andre emner v/ alle 
Næste møde 14. august, Skydning og Grill afholdes: Vædehavevej 20, 5492 Vissenbjerg 
Mødet afholdes: Hemmerslevvej 26, 5471 Søndersø. 
Herefter møde den 22. september kl. 19.00 (hos Kerteminde Jægerråd), og delegeretmøde i starten af septem-
ber (dato kommer ud snarest). 
Der er opfølgningspunkter i dette referat:  

• Debat om beklædning m.v. 
• Container under tag 
• Spørgsmålet om underskrift af referater og evt. justering af forretningsordenen 

 


