Referat kreds 1 årsmøde 6 august 2020 i Brovst Fritids & Kulturcenter.
Kredsformand Grethe Jakobsen bød de 120 fremmødte medlemmer og gæster velkommen. I alt 102 var
stemmeberettigede. Der var 46 jagtforeninger repræsenteret ud af 116 i kredsen. (Forrige år 34)
Blandt de fremmødte var blandt andet: Koordinatorer og tillidsfolk, Hjortevildtsformændene Niels Quist og
Tage Espersen, Vildtkonsulenterne Ivar Høst og Mogens Sonne Hansen fra Vendsyssel.
Per Iversen ‐ komponist og jagthornsblæser, Riffeludvalgsformand Per Henriksen, Jagthornsudvalgsformand
Bjarne Rasmussen, Journalist på Jæger Kreds 1 Jan Skriver, Direktør Karen Friis, Claus Lind Christensen
Formand for DJ og kandidat til formandsposten samt Jesper Lindgaard ‐ Kandidat til formandsposten i DJ

1. Valg af Dirigent
KB foreslog Nils Quist som dirigent, han blev enstemmigt valgt. Nils Quist konstaterede at årsmødet var lovligt indkaldt
og derfor beslutnings dygtigt.

2. Beretning om kredsens virke
Beretningen blev indledt med mindehøjtidelighed, hvorefter kredsformanden gik over til næste punkt.
Ny Kreds 1 fanfare komponeret ved Per Iversen.
Per Iversen spillede fanfaren for de fremmødte og til hans store overraskelse blev han for sit store arbejde indenfor
hornblæsning hædret med DJ´S sølvnål.
Leif Bach uddelte sølvnålen og begrundede med følgende:
Det er med stor glæde vi igen i år kan hædre et aktivt medlem af Danmarks Jægerforbund
hjemhørende i kreds 1. Og lad mig sige det med det samme – det er ikke en Hr. hvem som helst inden
for sit fagområde.
Det er en person der har været inspirator for tusinder af medlemmer, utrættelig for hans passion som
begyndte helt tilbage i 1968, hvor han tog sin første opgave for en lokalforening.
Siden hen har det blot udviklet sig år efter år, ikke blot i kredsen, ikke blot i Danmark, men sågar også
i udlandet. Det vidner noget om hvor langt man kan drive det hvis man brænder for sit fag eller
passion. Faktisk startede det hele tilbage 1965 hvor han blev ansat i Aalborg Symfoni orkester som
trompetist, han var samtidig også dirigent for Aalborgs trænregiments Tamburkorps.
Og så var det i 1968 Per Iversen blev spurgt af daværende formand for Aalborg jæger klubs formand
Jørgen Højer om han ikke kunne tænke sig at undervise i jagthorns blæsning, hvilket Per sagde ja til.
Per var dermed en af de første til at oprette kurser i jagthornsblæsning i Danmark.
Siden fik Per oprettet Aalborg jægerklubs jagthorns blæsergruppe, som efter et par år startede med
at deltage i Forbundsmesterskaberne i jagthornsblæsning, først til Dansk Jagtforenings mesterskaber,
siden også i Danmarks jæger forbund.
Per har også været en fast dommer til Kreds 1 duelighedsprøver gennem alle årene, og er igen i 2020
med som dommer til vores Dueligheds prøve. Som deltager i mesterskaberne, ville Per gerne formidle
en ny form for jagthorns musik, da stykkerne i starten var meget inspireret af den Tyske jagthorns

musik. Derfor begyndte Per at komponere stykker til Aalborg Jægerklubs Jagthornsmesterskaber,
disse stykker bragte mange Guld, sølv og enkelte bronzemedaljer til Aalborg.
Også i Tyskland fik Pers musik og Aalborg jægerklubs dygtige musikere honoreret deres kunnen og i
1981 blive de Europa mester i Berlin. Siden har gruppen spillet til mange mesterskaber også i
Nordtyskland og Bayern med stor succes. Som det sidste var Per også med til at introducere ES horn i
Danmark og optrådte til vores mesterskaber. Senere stødte Broby blæserne og Aros fra Århus til som
deltagere i ES horns klassen til Forbundsmesterskaberne.
Per har desuden også bistået følgende grupper som Gruppe leder
Aalborg jægerklubs jagthorns blæsere, Aalborg jægerklubs Es Horns gruppe, Aros jagthorns blæsere.
Per har også komponeret nogle stykker som blev brugt som bundne opgaver til
danmarksmesterskaberne, og som vi I dag har rettighederne til at kunne offentliggøre på Danmarks
jægerforbunds hjemmeside.
Mesterskabsnummeret som mesterskabsgrupperne skal spille her i 2020, er skrevet af Per Iversen:
Kastellet jæger Rapsodi. Her har vi i øvrigt deltagelse fra Kreds 1 ved Aabyblæserne.
Som det seneste har Per givet tilladelse til at Danmarks jægerforbund, mod et symbolsk beløb, at
benytte de 20 største nummerer han har lavet gennem tiden. Disse numre vil blive offentliggjort i år
på vores hjemmeside, under blæs jagthorn.
For undertegnede har jeg selv haft fornøjelsen af at modtage undervisning af Per, og det var ganske
enkelt en fornøjelse – aldrig har jeg da oplevet en person med så stor tålmodighed – for hold k…..
hvor var vi dårlige – helt utroligt han fik os dertil hvor han gjorde.
Det er derfor mig en stor ære og fornøjelse at tildele dig Per Iversen Danmarks Jægerforbunds
Sølvnål, hvilket er en meget flot karat og anerkendelse for dit fantastiske engagement inden for
Jagthorsverdenen. Og selvfølgelig og tusind tak for stykket her til vores kredsmøde i dag, et stykke jeg
rigtig gerne vil om du vil blæse for os igen, men først skal du lige stikkes lidt i heroppe.
..............
Per Iversen takkede for Sølvnålen og spillede igen Kreds 1 fanfaren og modtog stort bifald for dette.

BERETNING FORTSAT... v/Kredsformanden
2019 var et år med fuld fart frem og damp på alle kedler.
Derfor passer det godt med en fanfare, som kan bruges til at fejre.
Medlemstal
Vi var pr. d. 1/10 2019 11.602 medlemmer i kreds 1. Det er en fremgang på 15 medlemmer fra sidste år. Der er ret
store udsving i områderne, hvor to områder markerer sig særligt, Brønderslev og Ålborg, som begge har en større
stigning. Det handler om kursister, ekstraordinære og ordinære medlemmer, hvilket er virkelig flot.
Vores ekstraordinære medlemmer stiger stadig, fordi der i vores kreds er flotte varierede tilbud til alle grupper af
jægere, samt på alle trin på jægerstigen. Annonceringen af jeres tilbud er også blevet markant bedre og bredere,
hvilket giver god reklame for jægerne og jagten ‐ bliv ved med det ‐ Godt arbejde.

FOKUS PÅ REKRUTTERING ‐ En opgave for alle
Alle lag i DJ har fået besked på at sætte særligt fokus på hvervning af nye medlemmer. Vi prøvede derfor et nyt
koncept af på Jagt og udelivs‐messen i Aars.
Her "uddannede" vi en god håndfuld frivillige, som udenom foreningerne har meldt sig til at hjælpe i Kredsen med
forskellige opgaver og satte dem sammen med den forening, som skulle deltage på messen med en stand.
Til det havde vi hjælp fra Synnøve fra Kalø. Hun gav os nogle enkle køreregler for det at komme i kontakt med
besøgende på messen og forsøge at hverve dem som medlemmer" ‐
1.
2.
3.

Vær dig selv
Tal med gæsterne om det DE brænder for.
Husk at holde pauser og ha' det godt på messen med det du gør.

De 2 dage gav 29 nye medlemmer til forskellige foreninger. (Lidt til kreds 2). Det gav også sammenhold, ny viden til
den enkelte, vi fik trænet i det at skabe relationer. Og her idag kan jeg se at de nye i flokken deltager blandt mange
erfarne ‐ Det gør mig virkelig stolt ‐ Det lykkedes, så det kommer vi til at arbejde videre med i Kredsen.

Ny kassemester & Hvad bruger vi pengene til?
Regnar fortæller jer om vores Økonomi, men jeg vil dertil sige. Regnar overtog posten efter en meget erfaren og vellidt
kasserer ‐ Henrik Juhl Jensen.
Det kunne måske bekymre nogen ‐ Men på bare dette år, har han formået at sætte sig solidt ind i hele regnskabet og
klarer jobbet med en præcision som enhver revisor kun kan være misundelig på. TAK FOR DET REGNAR :‐)
Pengene bruger vi til forskellige formål. Her kan I se nogle af dem ‐
 Juniorjægerdag, Nyjægerdag, Juniorjagter, Naturmøde, Dyrskuer Thisted/Hjørring, Jagt og Fiskedag Thy,
Markvildtarrangementer, Høstdag, Byfest, By‐Night, Jagtgudstjenester, Aktivitetsdag Vildmosecenteret
Jagt og fiskemesse Aars, samt Outdoor 2019
Fællesnævneren er at de er igangsat for midler som Kredsen har i deres budget, men nogen af de større får vi også
tilskud til fra en central pulje. Det er frivillige hænder som bærer alt dette. Både koordinatorer, medlemmer af
foreningerne og kredsbestyrelsen er i arbejdstøjet her. Mange er tilbagevendende arrangementer. Men der er også
nye arrangementer, som popper op og det er glædeligt.
Et eksempel var at en forening gerne ville prøve at deltage i et By‐arrangement.
De fik en lille PR‐pakke med rekrutteringsmateriale og lidt PR‐ting. Nogle dage efter arrangementet kom der en yderst
positiv melding med at det havde været en god dag og der var tegnet 2 nye medlemmer, men ud over det
havde man haft rigtig gode snakke med de besøgende om jagt og natur.
Helt overordnet styrker alle disse aktiviteter både VIDEN ‐ FÆLLESSKAB og SAMMENHOLD INTERNT, og det tiltrækker
potentielle nye medlemmer.
Hver gang vi møder nogen med et smil og en and, vi dette sætter sig som et positivt aftryk og det har vi brug for... Vi ‐
jægere ‐ er jo blot en lille del af befolkningen, og vi skal hele tiden være bevidste om at styrke og vedligeholde det gode
image.
Tak til alle jer, som har lagt timer og kræfter i dette arbejde. Og også en stor tak til jer, som til disse aktiviteter er
tovholdere, og dermed frivillige ledere til disse arrangementer.

Jagtforeningernes tilskudspulje ‐ en anden kasse.
Vi har ca. 125.000 i kreds 1 at dele ud af fra jagtforeningernes tilskudspulje.
Den er blevet populær og ansøgningerne kommer i en lind strøm til blandt andet:
 Varmepumpe, Kastemaskiner, Kravlepramme, Lokkeænder/gæs, Redningsveste, Terrasser, Buegrej, Projektor, Sø
projekt, Trailer, Klubhus/renovering samt kurser
Leif Bach, Kim Fredholm, Tage Espersen og jeg kigger ansøgningerne igennem og må prioritere for der er ikke nok til
alle. Vi forsøger dog at dele så retfærdigt som muligt.
Flere af ansøgningerne har større tyngde nu. Renovering eller byggeprojekter og vi vil jo gerne støtte det hele. Vi har
dog i år også måtte afslå nogen.
Alt materiale ligger på Kredsens hjemmeside, så gå ind og kig der allerede nu. Fristerne for ansøgninger ligger i marts
og maj, men i foråret har mange ikke tid til at se på om man i foreningen har behovet. Så start nu.
Søg gerne også vores hjælp før I trykker send. Vi kan se at der nogle gange mangler enkelte eller flere ting og det kan
man lige så godt være på forkant med.
Forlods uddannelse 10.000 ‐ samt længere frister nu.

Kredsens koordinatorer ‐ EN STOR BLANDET FLOK MEGET VIGTIGE TILLIDSFOLK.


Bue, Hund, Flugtskydning, Riffel, Jagthorn, Jagtsti, Strand og Havjagt, Hjortevildt, Vildtpleje, Web og
uddannelse, Grønne Råd, Friluftskoordinatorer

Egentlig skal vi holde 2 årlige møder med dem. I 2019 er det dog kun blevet til 1 møde, hvor vi mødes for at planlægge
arrangementer, høre hvordan det står til og give hinanden nye ideer og input. I år mødtes vi i Dronninglund og efter
bordet rundt var der fri til at se produktionsskolen og tale med hinanden. Det er faktisk et rigtig godt punkt på
dagsordenen... Frikvarter ‐ Det kunne vi også mærke for der gik snakken om virkelig mange forskellige ting på kryds og
tværs. Der er en god stemning i tillidsmandsflokken, som vi har glæde af når vi mødes, når der skal rykkes, og når der
skal udvikles.
Også i 2019 har Koordinatorerne hver især ydet en kæmpe indsats.
Det at være jæger er jo en livslang udvikling og træning, som former én hele livet. Det er vores koordinatorer i høj grad
med til at lægge nogle gode spor for.
Igennem deres arbejde sørges der både for vi rammer de yngste og potentielle jægere, jagttegnseleverne, den nye
jæger, de erfarne og de meget erfarne.
Deres erfaring gør at vi både leverer til forbundsmesterskaber på individ, gruppe og organisationsniveau.
Man skal passe på ikke at trække nogen frem for andre, men I 2019 afvikledes der forbundsmesterskab i jagthorn i
Nibe. Hvor Nibeblæserne var tovholder. Et mesterskab som fik stor ros for en snorlige afvikling og som også bragte
flotte resultater til kredsen.
Det gør mig stolt og glad at se og opleve de mange kræfter, I på den frivillige remskive lægger I dette arbejde. Vi har
alle kun 24 timer i døgnet, så ufattelig mange timer går fra andre ting, til fordel for at styrke jagten og jægerne i vores
kreds.

I er også kendt for at trække andre frivillige med i vores flok af frivillige ledere i Kreds 1.
Det er bemærkelsesværdigt ‐ og er med til at vi i mange år fremover kan blive ved med at gå på jagt ‐ i et samfund der
ellers for tiden bevæger sig i mange retninger. I jeres discipliner findes mange skønne historier, som allerede bliver delt
flittigt og som er med til at sætte det positive aftryk i befolkningen på jægernes vegne. Stor tak til jer for jeres meget
solide arbejde og indsats på jeres egne felter og for jeres velvillighed til at vise flaget til diverse andre arrangementer.
I jeres beretninger, som I kan læse på Kredsens hjemmeside er der en stor tak til alle hjælpere, medlemmer og
foreninger, som støtter op om koordinatorernes arrangementer og som hjælper til med at afvikle aktiviteterne. Den er
hermed bragt videre fra KB.

De grønne råd, vildtplejerådgiverne, hjortevildtformændene og Friluftskoordinatorerne er andre grene af
vores tillidsmandsverden som er lidt mere broget end aktivitetskoordinatorerne.
Grønne råd arbejder meget forskelligt i kommunerne og har i 2019 bidt sig fast i haserne af en gal mårhund. Der bliver
kæmpet for at få kommunerne til at forstå alvoren i den indsats der skal gøres på dette område. Men det er svært og
nogle af de andre organisationer er underligt passive i den kamp. I selve indsatsen kunne man godt bruge en solid
hjælp fra administrationen. Dog er nogle kommuner godt med i forhold til tilskud til bekæmpelsen.

Vildtpleje og Regulering
Faunastribeprojektet i Vendsyssel er nu evalueret efter det 3. år. Samarbejdet mellem Landbonord, DOF, Biavlerne og
Jægerne er indskrænket lidt da DOF har trukket sig. På de 3 år er der anlagt 250 km. faunastriber.
I samarbejdet handler vi om fx:


Overlægsstriber, Gødning nej tak! Række og frøafstand, Bare pletter, Væk fra vejene, Gerne
naturligt hjemhørende planter.

I 2019 fik LandboNord behov for hjælp til rådgivning af landmændene og lånte hjælp fra Kalø. Samtidig har man i
Hjørring Kommune sat stærkt ind og sår striber i hele kommunen.
I Thy og Himmerland følger man efter med lignende projekter, hvor vi også er indbudt til samarbejde.
Mere vil ha' mere, så vi fortsætter i 2020 og udvikler konstant på: Metode, Indhold og formidling ‐ for at styrke
agerlandet.
Jeg synes godt vi kan klappe os på skulderen her, for det vi har været med til at skubbe til, har bredt sig som ringe i
vandet, og vi kan også se at holdningen blandt dem vi har kontakt med ændrer sig positivt. Det er med andre ord en
rigtig god historie for os jægere at brede ud
Kurt Thomsen er tovholder og får naturligvis støtte fra Kredsbestyrelsen.
Når man styrker indsatsen i agerlandet, kommer man ikke udenom at regulering er en af de parametre vi også skal og
kan skrue på. Derfor er der også i 2019 afholdt en række infomøder med henblik på at klæde jægerne bedre på til at
bekæmpe mårhund. En indsats som styrkes i Jægerrådene.
Derudover har vi afviklet et længe ventet reguleringskursus, så vi kan styrke vores reguleringskorps som fungerer i
samarbejde med Naturstyrelsen. Og der er mere på vej af den kaliber.
Hele området med regulering og bekæmpelse af rovvildt er efterhånden blevet så omfattende at, der er behov for at
stoppe op og se på, hvordan vi organisatorisk kan styrke indsatsen. Det er et arbejde som ligger foran os, hvor der også
skal tages højde for de kræfter som allerede er i gang områderne.

Friluftsrådet har nu en ændret struktur.
Vi har fortsat koordinatorer i hvert områder. Kontakt dem for at få mere at vide om tilskudsordningen som alle
foreninger i Jægerforbundet kan søge til. Her er penge at hente til spændende projekter.

Hjortevildtsformændene Tage Espersen og Niels Quist holder jævnligt informationsmøder med
Jægerrådsformændene, hvilket er glædeligt. På den måde gives der mulighed for at inddrage flere i emnerne og få dem
bredere kvalificeret.
Uden at starte en større debat vil jeg gerne opfordre til, at så mange jægere som muligt sætter sig ind i arbejdet i
hjortevildtlaugene og i hvordan teknikken med vildtforvaltningsrådet og hele processen omkring jagttider er. Der ligger
gode film på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside som forklarer fra A‐Å. Brug dem og reklamer også gerne for dem.
Det er desværre mit indtryk at alt for mange stadig ikke forstår, hvordan processen og jægernes muligheder reelt er.
Det kommer til tider meget uheldigt frem på mediet Facebook. Og det er ikke noget som styrker os jægere. FØRST
KRONVILDT, SÅ DÅVILDT, NU RÅVILDT ‐ FØLG MED OG DELTAG

Nye på koordinatorposterne. ‐ Hund overtaget af Maria‐Louise Thane Kallehave.
Maria Louise afløser Steen Larsen, som nu er udvalgsformand i Hundeaktivitetsudvalget og derfor ikke må bestride de
to poster samtidig. Fra Kredsen siger vi tak til Steen for et solidt arbejde som koordinator, hvor det uden tvivl har været
noget af en opgave at gå fra koordinator til formand for udvalget i den brydningstid der har været her.
Hundekoordinatorposten er en stor opgave og med en sygemelding fra ny koordinator, har vi måtte trække en hel del
på vores stærke administration. Det ser dog ud til vi er på vej i den rigtige retning nu, men opgaven er stor og derfor vil
jeg tro der går lidt tid, før niveauet når det samme som tidligere, men vi arbejder på det. Indtil videre er jeg
kontaktperson og med administration og Maria Louise på sidelinjen går det stille og roligt fremad.
Per Seedorff varetager posten som koordinator på Strand og Havjagt indtil videre. Men her søger vi en til at overtage
denne post, så kender I nogen der har mod på det, så sig til ‐ Vi hjælper gerne i gang og støtter den nye i arbejdet.
Skal I have fat i vores koordinatorer, så ligger alle kontaktoplysninger på Kredsens hjemmeside.

Jægerråds årsmøderne
Deltagerantallet til Jægerrådsmøderne er nogenlunde stabilt. Det afhænger lidt af hvilke tilbud der i forvejen er i
området, annoncering, samt hvilke emner der er på dagsorden.


Mårhund, Hjortevildt, Markvildt, Regulering, Vildtudbyttestatistik, Medlemstal, Valg, Struktur

Også i år var der skruet op for det jagtfaglige på møderne og derudover var strukturen i DJ på dagsordenen.
Det er min opfattelse at det jagtfaglige er det der interesserer deltagerne mest. Også i år var der en rigtig god
stemning og nogle debatter og input.
Det glæder mig at se jer skubbe til de emner, som også arbejdes med på Kredsniveau og nationalt, så tråden følges
helt ud. Det viser at vi er i samspil med hinanden til gavn for alle.
Det er også tydeligt at mærke at, der hvor Jægerrådene har forventningsafstemt med hinanden om opgaverne, der
rykker det.
Det er vigtigt at huske, man ikke kan sammenligne over kommunegrænserne. Vi er meget forskellige og det kan man
tydeligt se på eksemplet mårhund, hvor kommunerne arbejder meget forskelligt.

Det er virkelig vigtigt at bruge hinanden på tværs til at skubbe i den rigtige retning. Hvis vi samarbejder jægerrådene
imellem, er det lettere at får vores budskaber igennem til kommunerne, end hvis vi står alene. Det samme gælder i
øvrigt indenfor jægerrådene ‐ Der hvor vi har udfordringer med opgaver ‐ STÅ SAMMEN ‐ SÅ STÅR VI LANGT STÆRKERE

‐ Alle kan noget ‐ sammen kan vi alt!
Leif og jeg deltager i alle jægerrådsmøderne og det er en skøn rejse i kulturen i Kreds 1. Tak for god modtagelse og
rigtig gode input. Og også stor tak til de 6 jægerråd af 11 som igen i år valgte at slå møderne sammen, så vi sparede 3
aftener i kalenderen.
Har I brug for hjælp, står Leif og jeg altid til rådighed.

Jægerforum og samarbejdet i de 3 distrikter:
Samarbejdet med de tre distrikter Thy, Himmerland og Vendsyssel er en fornøjelse.
Hvert forum består af de lokale jægerrådsformænd, Repræsentanter fra DLS, samt skovrideren og vildtkonsulenten for
området, kredsformanden og vores HB‐medlem.
Emner har været drøftet:
Invitationspraksis Jagtprøver, Riffel, hagl, bue, Nyjægerjagter, Skovrejsning, Naturgenopretning, Lifeprojekter,
Jagttegnsprojekter, Jagt og fiskedag, Skydebaner, Kronvildtforvaltning, Etik og afskydning, Reguleringskorps mm.
I 2019 er der i to af områderne samarbejde omkring skydebane/jagtcenter.
Det er større projekter som kræver en anden opbygning af styregruppe og håndtering af processerne, som ligger på en
højere remskive end tidligere.
Danmarks Jægerforbund har overordnet opgaven med at sikre arealer til skydebaner for alle jægere. Det der i den grad
er med til at lukke baner er nemlig, at fundamentet for banerne simpelthen ikke er i orden. Når jeg siger det betyder
det ikke at I mangler cement under jeres skydehuse, eller under jeres klubhus.
Jeg mener I mangler at få en note med i lokalplanen, i kommuneplanen, eller I mangler at følge med i hvilke fredninger
eller udbygninger der er på vej.
Mange baner over hele landet er desværre blevet lukket pga. disse mangler. Derfor har vi stor hjælp centralt fra i de
allerførste faser for at sikre dette er på plads før vi kan tage næste skridt.
NST er nu også organiseret under Miljø og fødevareministeriet og opgaverne er fordelt anderledes. Vi kunne godt
mærke der i den tid var lidt uro i geledderne mens der lystigt blev omstruktureret og skåret ned i jeres enheder og det
er virkelig fuld forståeligt.
Lad mig bare sige det kort: Vi har som jægere virkelig meget vi skal sætte os ind i, hvis vi stadig vil sætte aftryk på det
jagtpolitiske i Danmark. Jeg kunne ønske mig en tegning over ‐ Hvem der har magten over jagten i Danmark nu. Med
de ministerier der rent faktisk har opgaverne som vi forsøger at skubbe til også. Det var blot en idé til
administrationen...
Med omstruktureringen af opgaverne i NST flyttedes der også lidt på områderne, så vi nu i Himmerland har Skive med.
Det betyder også rykket lidt på invitationslisterne og vi har kredsformanden i Kreds2 med i jægerforum Himmerland.
Vi får skønne og glade tilbagemeldinger fra de jægere som deltager på invitationsjagterne både på oplevelsen i
naturen, men også på selve afviklingen af jagterne.
Det er dejligt at høre, så derfor vil jeg gerne give en lille note med hjem til Kalø:
Vi har ikke i Kreds 1 et ønske om at ændre på noget i den retning. Tværtom, så tager vi det som udvikling af vores
jægere, samt pleje af et rigtig godt netværk mellem styrelse og frivillige til gavn for naturen i områderne.

Stor tak til det lokale samarbejde med de tre distrikter. Jeg håber at vi kan bevare dette gode og konstruktivt
samarbejde i årene fremover, i alle 3 skovdistrikter. Vil I samtidig tage en hilsen med til kontorerne fra Kreds 1.

Organisationsudvalg
Organisationsudvalget er sammensat af de 8 kredsformand og en udpeget Jægerrådsformand, samt formand Leif Bach
og sekretær Hanne Smedegård.
Det er et godt forum, hvor mange emner drøftes på tværs af organisationen Danmarks Jægerforbund og trykprøves
inden der arbejdes videre med dem. Emnerne har blandt andet været:
 Håndbøger, erfa på tværs og inspiration, tværfaglighed, nye ledere, organisation overordnet, frivillighed,
samarbejde i organisationen og logo til alle.
Det er samtidig et forum, hvor vi det næste stykke tid skal finde hinanden, da der er udskiftning på nogle af posterne.
For mig som Kredsformand er dette udvalg med at styrke mit arbejde forhåbentligt til fordel for jer alle. Her er jeg
afhængig af at vende ørerne mod min Kredsbestyrelse, da emnerne vi drøfter og indstiller til, får betydning for os alle
fremover.
Emnerne spænder bredt fra indstilling omkring kørselsadministration, lederuddannelse og diverse håndbøger i det
frivillige arbejde, regulering osv.

Kredsbestyrelsen kratter we!
På jægerrådsmøderne var der valg til jægerrådsformænd i halvdelen af rådene. I 2019 blev alle genvalgt. Efterfølgende
er der sket udpegning nogle steder til Kredsbestyrelsen og den er også forblevet den samme.
Ud over kredsbestyrelsen har vi på sidelinjen Svend Thyø formand for Læsø Jægerråd. Og Henrik Hansen som er
formand for Brønderslev Jægerråd. På de 6 kb‐møder vi holdt har vi haft mange forskellige emner oppe. Blandt andet:

 HB punkter, Økonomi og ansøgninger, Regulering ‐ Mårhund, Forberedelse og opfølgning på Rep.mødet,
herunder; Implementering af strategi og øvrige projekter i Kredsene. Lukkede punkter i HB,
Kommunikation og etik på sociale medier, Strukturudvalg og stukturnyt, Jægerråds‐/Kreds‐ og/
Koordinatormøder, Brugerråd, Hvervning styrket fokus, Nyjægerdag, Naturmøde, Dyrskuer, Outdoor19,
Vandet Sø, Formandsmøde, Koordinatorposter, Jagttider, Kronvildt, Donationer, Markvildt,
Jagthornstræf, Konstituering mm.
En af de første ting vi tog hul på var at kigge vores opgavesæt igennem. Det er steget støt gennem de forgangne år og
der var behov for at konsolidere og fordele opgaverne blandt os. Det lykkedes rigtig godt. Ud over den liste I ser her,
har især kommunikation og etik, skydebaner, struktur, hundeområdet og bekæmpelse af mårhund fyldt en del i vores
drøftelser.
Kommunikation og etik blussede op i foråret. Her fik vi dels var behov for at kigge internt på håndtering af etik. Men vi
talte også om hvad man egentlig bør forvente af os der er tillidsfolk og frivillige. Der er nu også lavet regler for
kommunikationen på vores FB‐side.
Lad mig sige det tydeligt: Personangreb hører ikke til i Danmarks Jægerforbund, vi skal opføre os anstændigt overfor
hinanden. Opstår der uoverensstemmelser skal man altid konfrontere dette i en ordentlig tone og i en konstruktiv
dialog. Samtidig skal dialogen foregå i de fora, som har mulighed for at ændre på status quo.
Reglerne er simpelthen for at beskytte Danmarks Jægerforbund og dermed jægernes fremtid ‐ VORES FREMTID.

Formandsmødet i efteråret var aflyst til fordel for debatmøde om Strukturudvalgets forslag. Mødet skulle ligge på
samme tid som vi plejer at holde formandsmøde og var åbent for alle medlemmer. På trods af det åbne møde deltog
kun ca. 50 personer. Året før deltog over 100 i et møde af samme karakter som gav input til ny struktur. Medlemmer af
strukturudvalget skulle fremlægge deres reviderede oplæg. Og jeg ved næsten ikke hvordan jeg skal sige uden negativ
klang. Vores formandsmøde i Kreds1 plejer at være oplysende, hyggeligt og med en god debat, som skubber os på vej i
Kredsen. Vi har flere gange inddraget vores formandsmøder til fordel for emner centralt fra, med større eller mindre
succes...
Det var en skuffelse for mange at Strukturudvalget ikke havde ændret mere end få ubetydelige anslag fra deres første
udkast, hvor ballonerne ellers blev skudt ret voldsomt ned. Vi er ikke direkte imod forandring i Kreds1, men vi har en
kultur, hvor vi tilpasser os løbende, og vi er stærkt imod forandring for forandringens skyld. Dette katalog har på
mange virket langt fra den virkelighed og kultur det møder i organisationen. Derfor tør jeg godt sige at, der er en
lettelse over at Hovedbestyrelsen har lyttet og har justeret deres debatoplæg, så langt flere kan se sig selv ind i de
ændringer der er nødvendige.
Vi kan til tider være meget forskellige i KB, og det er kun sundt, men der er en stærk fælles ånd som bærer meget
igennem når det blæser og det vil jeg gerne sige tak for og tak for det gode samarbejde til hele bestyrelsen og til Leif
og for den store tillids jeg bliver udvist i rollen som Kredsformand.
Også tak til lokalforeningerne som vi gennem 2019 lånt lokaler af til møderne. Det er skønt at komme rundt og se
hvordan tingene er hos her.

Formand og Administration
Når vi kontakter administrationen på Kalø fordi vi har brug for hjælp i denne ende af forbundet, møder vi en god og
professionel betjening, venlighed og hjælpsomhed og smil gennem telefonlinjerne. Derfor en meget varm og glad
hilsen med til alle medarbejderne for stor hjælpsomhed og velvilje, som de har ydet os her i Kreds 1.
Jeg vil gerne at du Claus tager en særlig tak med hjem til Jens Kjær, som trådte til da vi manglede en direktør. Det er en
vigtig post i en organisation og i særdeleshed også i den frivillige del. Derfor var hans midlertidige tiltræden med til at
skabe ro i en tid med forandringer.
Til Karen: ‐ Hjertelig tillykke med posten og velkommen blandt os. Det er en ny verden du træder ind i ‐ Nu blandt
jægere. Og der er meget at tage fat på, Ansatte, frivillige, samspil, behov og forventninger og meget mere.
Jeg er helt overbevist om at, vi får stor glæde af de kompetencer og den baggrund du kommer med, så jeg glæder mig
til samarbejdet.
En opfordring der gerne må noteres: Vi har i kredsen mange frivillige som spænder meget bredt. De er ildsjæle, der
brænder for deres områder. De er også vellidt blandt alle vores medlemmer i Kredsen og anerkendt for det arbejde de
gør. Derfor har de en utrolig bred kontaktflade. Nogle gange kommer folkene på Kalø ‐ Sikkert ufrivilligt til at træde
over de frivillige tæer. Det kan være når et arrangement i området ikke bliver annonceret, eller informeret om, så vores
koordinatorer ikke får mulighed for at være med. Eller der slet og ret bliver glemt at sende en invitation. Det kan være
når administrationen på et område som en koordinator arbejder med, udarbejder retningslinjer eller andet, uden at
advisere eller inddrage koordinatoren.
Jeg vil foreslå følgende: Når der arbejdes med emner på Kalø, burde der være et obligatorisk spørgsmål der skal
besvares: Hvem skal orienteres om /inddrages i lokalt. Jeg er sikker på vi på den måde kan styrke
sammenhængskraften i vores organisation.

Endelig til dig Claus ‐ Tak for et godt samarbejde gennem de sidste 4 år. Det er blevet til mange konstruktive
telefonsamtaler, forklaringer, forhandlinger og også muntre øjeblikke er det blevet til. Jeg er meget taknemmelig over
at linjen altid har været åben. Det gør det noget lettere at være tillidsmand i den anden ende af forbundet.
Det var Kredsens beretning for 2019 ‐ Spørgsmål er velkomne

Der var ingen spørgsmål til beretningen ‐ Beretningen blev godkendt.

3. Orientering om kredsens økonomi
Regnar Bæk gennemgik de forskellige posteringer og gav en begrundelse for udgifterne samt indtægter i det forløbne
regnskabsår. Årets resultat blev en uforbrugt pulje på 29.318 kr. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

4. Valg af Kredsformand
Leif Bach redegjorde for procedurerne omkring valghandlingen og kunne konstatere at der ikke var andre opstillede
end Grethe Jakobsen, Grethe blev genvalgt uden modkandidat, en enig kredsbestyrelse bakkede op om hendes
kandidatur. Leif Bach takkede Grethe for samarbejdet i de forløbne 4 år. Grethe tog herefter ordet og takkede for
genvalget og samarbejdet med Leif Bach og Kredsbestyrelsen

5. Valg af delegerede til repræsentantskabet jfr.§23 stk.2 nr.4
De opstillede fra årets jægerrådsmøder blev indstillet og valgt til repræsentantskabsmødet den 19 september i
Vingsted
Der afholdes formøde den 7 september klokken 19.00 i Brovst Fritids & Kulturcenter.

6. Orientering om Hovedbestyrelsens arbejde
Claus Lind indledte med at takke de mange jagtforeninger for deres håndtering af Corona pandemien, dernæst
lykønskede han Grethe med genvalget og så frem til det fremtidige samarbejde. Vi skal være stolte af vores
jægerhåndværk der er en høj accept af jagten i Danmark, vi jægere er gode til at forvalte og passe på vores fælles
natur. Midtvejs evalueringerne af jagt tiderne er afsluttet, det betyder at 3 arter af dykænder er blevet fredet,
derudover er jagttiden på hare rykket, på kanin er jagttiden forkortet, på ræv er der ingen ændring, på blishønen
starter jagten 1 oktober. Uden om VFR tog ministeren en beslutning om forkortelse af jagttiden på ringdue.
Udsætningsforliget for udsætning var på 5 år, det er man ved at forhandle om, husk nu at indberette udsætninger.
Arealkravet på kronvildt kommer selv om vi i DJ er imod, flertallet i VFR bestemmer. Andelen af jagttegnsløsere falder
generelt kun 4 kommuner har fremgang. der er ikke medlemsflugt fra DJ som nogle hævder, dog halter det især med
at aktivere kursisterne. Struktur udvalgets oplæg er behandlet af HB som kommer med et oplæg til rep.mødet den 19
september som skal være grundlaget for det fremtidige arbejde. Økonomien er stabil, resultatet for 2019 viser et
overskud på 2,2 millioner kroner.
Leif Bach takkede de mange fremmødte og var især glad for de nye som deltog for første gang til et årsmøde, Leif
takkede nok engang Grethe med genvalget og ser frem til et fortsat godt samarbejde. Jægerrådsmøderne i januar var
gode og konstruktive og ikke mindst lærerige, LB var glad for at samtlige der var på valg i KB blev genvalgt så det gode
og konstruktive samarbejde kan fortsætte da vi her er gode til at finde fælles fodslag

Sluttelig takkede han vores koordinatorer for et godt stykke arbejde, de er meget stærke på det faglige samt
personlige plan, han ville også takke Claus Lind for et godt samarbejde de sidste 8 år samt ikke mindst den tillid der er
mellem dem.
Per Seedorff spurgte Claus Lind ang. rødlisten og ville gerne vide om Pibeand kom på den, Claus Lind skal til møde i
Holland den 31. august hvor den er på, så der kan pt ikke gives et svar.
Karen Friis, vores nye direktør præsenterede sig selv og fortalte lidt om hendes tanker vedr. DJ og hvor vi skal hen. En
af hendes bundne opgaver er flere folk i butikken, til det vil hun inddrage folk fra lokalforeningerne. Det var for øvrigt
første gang siden sin tiltrædelse hun var ude at møde baglandet, hun arbejder ud fra tre nøgleord, fællesskab ‐ tillid ‐
samarbejde. Kreds 1 byder hende hjertelig velkommen.

7. Indkommende forslag
Der var ingen forslag

8. Eventuelt
Der var ingen bemærkninger under eventuelt

Kredsmødet sluttede kl. 21.30 og herefter var der indlæg og spørgsmål til de to formandskandidater Claus Lind
Christensen og Jesper Lindgaard.
Godkendt referat den 23. august 2020
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