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BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2020-09-06 
 
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 (MFR) - Ringsted 

 
Afbud:  Claus Rosdahl (CR) – Faxe 
 
Fraværende:    
 
Referent:  Henrik Skibsted Jakobsen   
 
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 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
 
A. Kredsmøde 11. august 2020 TMN – se bilag. 
B. Eventuelt formøde inden repræsentantskabsmødet – fra sidste kredsbestyrelsesmøde 

aftalte vi at beslutte dette ved næste møde 

 
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 
11. august 2020 (konstituering)  
 

7. Evt. 
 
Bilag 
Dirigentens noter – kredsbestyrelsen bedes drøfte dem med rødt markerede (Bilaget er indsat efter 
referatet). 
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Referat: 

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

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
a. Formand 

Som retningslinjerne ser ud nu og genåbningen af samfundet forventes 
implementeret, så kan kredsmødet og repræsentantskabsmødet gennemføres efter 
sommerferien.  
Største ændring siden coronavirus kom har været at DJ har skullet indføre digitale 
mødeformer. Ikke alle møder egner sig dog til at blive afholdt digitalt.  
Positivt at opleve at digitale møder faktisk kan erstatte fysiske møder – noget som 
også vil kunne benyttes i fremtiden. 
Det er muligt at benytte sekretariatet på Kalø til at arrangere digitale møder. Så hvis 
behovet opstår, så kontakt forbundet i Kalø. 
 
Kredsen har været gået i hi, da næsten alle aktiviteter har været lukket ned. 
 
Har forsøgt at afdække hvor store økonomiske konsekvenser nedlukningen har 
medført. Hvis nogle lokale foreninger er kommet i alvorlige økonomiske problemer, 
så vil de se på om det er muligt at hjælpe. Der er udtalt velvilje til dette i forbundet. 
 
Håber at der vil ske en mere balanceret tilgang til evt. lignende situation i fremtiden. 
 

b. Næstformand 
Har talt med Sydsjællands Jæger og Hundeklub omkring de økonomiske 
konsekvenser, men de har netop startet aktiviteterne op igen, så vil det vise sig hvor 
slemt det bliver. 
 

c. Kasserer 
Brugt til dato 20.653 kr. budget er : 67.027 kr. det vil sige et plus på 46.374 kr. 
Tilbagebetaling af frokost fra kredsmødet er gået fint. Der mangler to foreninger, 
som ikke har svaret på rykkerskrivelserne.  
 

d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 
SR – arbejder med Bliv Naturligvis – forsøger at finde instruktører til dette.  
Arbejder med sommercamp i kommunen indenfor konceptet Bliv Naturligvis.  
Åben Skole i Næstved Kommune introduceres også.  
Sommercamp bliver først til næste sommer, da der ikke er fundet instruktører 
endnu. 
 
Opfordrer til arrangmenter på tværs af landegrænser, da det kan give mange midler 
fra EU til sådanne vendskabsarrangementer. 

 
CC – Bramgåseprojektet er afsluttet og afrapporteret til 15. juni fonden, som var 
meget tilfredse. Der er stadig flere spørgsmål end svar, og derfor ansøges der om 
midler til flere undersøgelser.  
Jægernes deltagelse i projektet har været en meget positiv faktor. Man har 
accepteret at undlade at jage i de udpegede aflastningsområder, og jagtlejerne har 
accepteret at andre jægere kunne regulere på deres revir, når de ikke selv kunne 
rykke ud. Ca. 25 jægere har aktivt deltaget i reguleringen. 
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Der har i Guldborgsund Kommune været afholdt høring til idéfasen om en 
solcellepark i Bøtø Nor, der ligger i Natura 2000 område 173. Høringssvaret 
påpeger, at etableringen vil være ulovlig i henhold til regler om internationale 
naturbeskyttelsesområder. 
 
JH – godt i gang med rågereguleringen. Der er registreret stor variation i størrelsen 
på rågeungerne. Tilsyneladende er der i år stor forskel på hvornår ungerne er 
klækket. Indskydning er gennemført efter coronaretningslinjer på fornem vis. 
 
MFR – har også reguleret i Ringsted Kommune. Har gode erfaringer med positive 
tilkendegivelser fra borgere. 
 
KJ – De er i gang med rågeregulering. Det forløber planmæssigt. Har fået 
henvendelser fra kommunen, der ønsker måger reguleret.  
Kommunen har også spurgt om, hvad der skal ske, hvis der kommer mårhund. 
Overvågning af Sprogø vil være en god idé, så man opdager det, hvis mårhunden 
kommer via Storebæltsbroen. 
SR har kendskab til nogle Sund & Bælt medarbejdere, der måske kunne kontaktes 
om dette. Positivt at Slagelse Kommune har fokus på mårhund.  
SEH – Man burde oprette en baitplads, som kommunen finansierer. I Lolland 
kommune er de indledende processer omkring dette startet op. 
KJ satser på at deltage på livstilsmesse på pansermuseet i Slagelse den 15. 
september. Vil måske lave en buebane.  
TMN - involvér gerne buekoordinator Bo Simonsen.  
TMN - orienterer om at politiet er blevet mere emsige med tilladelser til disse 
midlertidige bueskydebaner. Det virker som om de har strammet op omkring dette.  
 
HSJ – har fået arbejdet med rågeregulering i kommunen startet op, så alle 
foreninger i kommunen deltager med deres reguleringsjægere. Der er fundet en god 
ansvarlig til koordinering mellem foreningerne og opstarten har været fin. 
 
 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
SEH – har holdt mange møder over Teams. Sidste møde var det 10. møde i år.  
Direktøren har sagt op og der er gang i processen omkring ansættelse af en ny direktør. 
 
Der har væet en del snak omkring jagttidsevaluering. Processen starter nu, så 
organisationerne skal nu melde ind til Vildsforvaltningsrådet om hvilke arter, man ønsker, 
der skal arbejdes med. Trækvildtudvalget har bragt deres indstilling videre.  
Der har været en proces med medlemsinddragelse hvor ca. 45.000 er inviterede, men der 
er kun kommet 1000 besvarelser. Besvarelserne kommer med mange forskellige ønsker til 
jagttidsforhandlingerne. Medlemmernes besvarelser er taget med i overvejelserne til den 
kommende indstilling. 
 
Har arbejdet med at få store anlæg på havet og landjorden med i DJ’s natursyn. Der 
kommer et forslag til repræsentantskabsmødet til dette. Har skærpet tonen – fx at man er 
helt imod muslingeskrab. 
 
Jagt & Outdoor Messen i Odense skal afholdes 2. uge i oktober. Forbundet deltager med 
en stand. 
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Der er meget snak om miljøgodkendelser på skydebaner i kommunerne. Der virker som om 
kommunerne er blevet meget forsigtige med at tage ansvar for godkendelserne.  
 
JS – Har corona haft konsekvenser for annonceringen i Jæger? SEH – ikke afgørende, 
forstår at det største tab i forbundet måske ses i forhold til manglende kursusindtægter. 
 
Der spørges til markvildtindsatsen og markvildtslaugene? Der har ikke været politisk vilje til 
at holde fast i indsatsen omkring markvildtslaugene. Forsøger nu at fastholde 
marksvildtslaugene, så de består, hvis det bliver muligt via ny finansiering igen at mande op 
på indsatsen. 
 
SR – sørg for at DJ står som klageberettiget i det Grønne råd i kommunen i alle kreds 6 
kommuner, så grøntrådsrepræsentanten/jægerrådsformanden får information om 
dispensationer for §3-områder. Det er en effektiv kilde til viden om, hvad der sker på 
naturområdet i ens egen kommune. 
 
Dette medfører en bredere diskussion omkring §3 dispensationer og udsætning af ænder 
og fodring i vandhuller samt hvad der kan gives dispensation til.  
Kommunernes forvaltning af vandløb og gennemførsel af større projekter diskuteres. 
  

4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 
Kredsmødet den 11. august – se punkt 5.A 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
 
A. Kredsmøde 11. august 2020 TMN 

 
CC – Beder om at referatet bør indeholde påpegningen af, at også Slagelse og 
Næstved har indstillet ham til valg som HB-medlem. 
KJ – påpeger at Slagelse Jægerråd støtter CC som kandidat til HB-medlem. 
SR- fortæller at på jægerrådsmødet i Næstved i februar måned var der enighed om at 
indstille Christian Clausen som kandidat til nyt HB-medlem i kreds 6. 
 
TMN – påpeger at han som kredsformand har modtaget indstilling af CC som kandidat 
til nyt HB-medlem fra Vordingborg, Lolland og Guldborgsund jægerråd, men at han ikke 
har modtaget indstilling fra hverken Slagelse eller Næstved jægerråd. 
Indstilling af kandidater til hovedbestyrelsen skal jf. Jægerforbundets vedtægter §15 
Stk. 6. meddeles skrifteligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet.   
 
Se det udleverede fra TMN – dirigentens noter. 
Til de med rødt markerede punkter i bilaget beder TMN om kredsbestyrelsens 
stillingtagen: 
 
Det besluttes, at der ikke skal deltage blæsere. 
 
Af gæster bliver kun Claus Lind Christensen, Jesper Lindegaard og Henning Kørvel 
inviteret. TMN inviterer. 
 
De som skal modtage æresbevisninger inviteres og SEH uddeler æresbevisninger som 
først planlagt. TMN inviterer modtagerne af æresbevisninger. 
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Vi fastholder den planlagte præsentation af formandskandidater, men vælger at bytte 
rundt på punkt 11. og 12. således at præsentationen af formandskandidater kommer før 
orientering om hovedbestyrelsens arbejde. Skulle vi komme i tidsnød på mødet, ønsker 
kredsbestyrelsen at prioritere præsentation af formandskandidaterne fremfor orientering 
om hovedbestyrelsens arbejde. 
 

B. Eventuelt formøde inden repræsentantskabsmødet – fra sidste kredsbestyrelsesmøde 
aftalte vi at beslutte dette ved næste møde – vi ved, der kommer forslag om natursyn, 
strukturudvalg og der er et formandsvalg.  
Der besluttes ved håndsoprækning af et flertal i bestyrelsen, at der skal afholdes et 
formøde inden repræsentantskabsmødet. TMN sørger for lokale til formødet. 
 

 
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 
11. august 2020 (konstituering)  
 

7. Evt. 
JH opfordrer til at man slutter op om det formandsvalgsmøde, der bliver arrangeret i 
august. Saml Jer i bilerne, så vil kredsen give kørslen for at motivere til at flest mulige af de 
delegerede deltager i disse møder. Det forventes at blive arrangeret i Ringsted. 
Det skal præciseres, det er kredsbestyrelsesmedlemmer, som kan få kørepenge til 
arrangementet, så der opfordres hermed til at fylde bilerne op med delegerede. 
 
MFR - hvorfor skal formanden i en jagtforening godkende flugtskydningsinstruktører?  
SEH – for at sikre at deltagerne har en vis erfaring med at skyde på skydebaner. Samt at 
sikre at medlemmer som tager uddannelsen vil bruge den i den ånd, den er tænkt – nemlig 
at hjælpe til med at uddanne jægere. 
 
JS – der mangler haglskydeprøver. De få der er udbudt efter genåbning er alt for få ift. til 
det reelle behov.  
SEH – der bliver presset på fra DJ´s side samt jagttegnunderviserforeningen ift. dette. 
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Bilag 
Dirigentens noter – kredsbestyrelsen bedes drøfte det med rødt markerede. 
 

(19.00 Blæsergruppen blæser)??? 

 

Velkomst ved Formanden 

 

1. Betaling af drikkevarer 

2. Præsentation af højbordet (samt gæsterne)??? 

- Claus Lind Christensen, Jesper Lindgaard, Michael Stevns, Morten 

Sinding-Jensen, Lene Midtgaard, Finn Hvid Bertelsen, Lars Richter 

Nielsen, Henning Kørvel, Henrik Wad Jørgensen og Nakskov Blæserne. 

3. Der bliver en 5 minutters rygepause, når dirigenten finder det tiltrængt  

4. Når man får ordet: sige sit navn, vise mandatkortsnummer og tale højt og tydeligt 

5. Mobil sættes på lydløs 

6. Blæsning – vi sidder ned 

7. Spørgsmål tages efter 

• Kredsformandens beretning 

• Samlet efter HB (Stig Egede Hansen) samt direktørens orientering 

8. Stilhed for de, der er gået bort i årets løb. 

9. Dagsordenen starter. 

 

1. Valg af dirigent 

• Kredsbestyrelsen foreslår Susan Jørgensen – valg af stemmetællere. 

 

2. Beretning om kredsens virksomhed 

• Kredsformand Torben Møller-Nielsen 

 

3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug 

• Kredskasserer Jens Hovmand 

 

4. Ordet gives til Stig Egede Hansen, der uddeler æresbevisninger ??? 

 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem jf. § 26, stk. 2. Stig Egede Hansen genopstiller ikke. 

 To kandidater er indstillet: 

 Christian Clausen indstillet af Vordingborg, Lolland og Gulborgsund 

 Torben Møller-Nielsen indstillet af Sorø 

 Begge kandidater får 10 min. præsentation og derefter valg. 

 

5.A Valg af suppleant for hovedbestyrelsesmedlem. 

 

6. Valg af kredsformand, jf. § 22, stk. 2. Udgår – næste gang 2022 

 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer, jf. § 22, stk. 1 

• Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at hvert Jægerråd selv vælger sit 

kredsbestyrelsesmedlem. 
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8. Valg af fagkoordinatorer, jf. § 18, stk. 5 

• Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at koordinatorer vælges af 

Kredsbestyrelsen efter behov. 

 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 3) 

• Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at hvert Jægerråd selv udpeger 

repræsentantskabsmedlemmerne iht. Kredsbestyrelsens fordeling af de 31 delegerede 

som følger: 

o HB-medlem 

o Kredsformand 

o Udvalgsformand 

o Slagelse: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Sorø: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Ringsted: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Næstved: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Faxe: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Vordingborg: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Guldborgsund: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Lolland: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

 

10. Indkomne forslag 

 

Forslag fra Sorø Jægerråd vedr. struktur. 

 

11. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

• HB-medlem Stig Egede Hansen 

• DJ konstitueret direktør Jens Kjær 

 

12. Præsentation af kandidater til formandsvalget – 10 min. til hver. ??? 

 Claus Lind Christensen 

 Jesper Lindgaard 

 

13. Eventuelt 

 

 

Dirigenten afslutter Kredsmødet – ordet gives til Kredsformanden 

 

Kredsformanden takker dirigenten, Nakskov blæserne samt alle deltagende. 

 

Blæserne blæser af – alle bliver siddende 

 

Kom godt hjem. 

 

 


