
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2020-08-11 
 
Sted  Damme Kro, Fanefjordsgade 162, 4792 Askeby kl. 23:00 
 
Mødedeltagere Torben Møller-Nielsen, Formand (TMN) 

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland 
Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund - Hovedbestyrelsesmedlem 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 

  Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 
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. Konstituering efter afholdt kredsmøde. 
3. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 
Referat 
Ad 1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde. 
 
Referat godkendt, underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 
Ad 2. Konstituerende møde efter gennemført kredsmøde.  
 
HSJ har ytret ønske om lade en anden overtage sekretærposten, men der er ingen, som er villige 
til at overtage denne post. TMN tilkendegiver at han fremover ind i mellem vil kunne hjælpe med 
referaterne. HSJ accepterer modvilligt at fortsætte som sekretær i kredsbestyrelsen. 
 
Da der ikke var opstillet kandidater til suppleant for hovedbestyrelsesmedlem er situationen nu, at 
der ikke er en suppleant til CC i hovedbestyrelsen.  
Slagelse Jægerråd har på deres årsmøde indstillet kredsformanden, men uden at afklare om 
kredsformanden var indstillet på at lade sig opstille.  
 
Det forslås at CC kontakter Henrik Frost og undersøger om kredsen kan undvære en suppleant 
frem til næste kredsmøde. Dvs. der skal indledes procedurer med indstilling af kandidater til 
suppleantposten på jægerråds-årsmøderne i 2021, så der kan vælges en suppleant på 
kredsmødet i 2021. 
 
TMN pointerer at CC efter valg til hovedbestyrelsen nu bør finde en til at overtage posten som 
jægerrådsformand i Guldborgsund. 
 
 
 



KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Bestyrelsen konstitutierer sig således efter kredsmødet: 
Formand Torben Møller Nielsen 
Næstformand Jesper Skovgaard Jensen 
Kasserer Jens Hovmand 
Sekretær Henrik Skibsted Jakobsen 
 
Ad 3. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag den 3. november kl. 18 på Svinøvej 157, 4750 Lundby. 


