
 

 

 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde med koordinatorer 
Dato: 14. august 2020 Tid: 16.00 – 22.00 
Sted: 1: Vædehave 20, 5492 Vissenbjerg, og 2: Hemmerslev 26, 5471 Søndersø 
Mødeleder: HKH Sekretær: LU 

 

Kredsbestyrelse / HB 

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 + 

OP Ove Pedersen JR Nordfyn + 

TA Thomas Albertsen JR Ærø - 

KS Kristian Spodsberg JR Nyborg - 

LU Lars Udengaard JR Kerteminde + 

 ? JR Langeland  

 Koordinatorer der detager i mødet Se under pkt. 04  

 
   JR = jægerråd, + = deltager, - = fraværende 

 
 
 

Referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ HKN 
HKN byder velkommen til kredsbestyrelsen og koordinatorer. 
Dagsorden, sekretær og underskrift. 

Det er et møde hvor det primært er koordinatorer der har taletid, og gerne med en kort og præcis orientering 
grundet tiden. Der må gerne være et par stikord til sekretæren.  
 

 
Pkt. 02  Orientering Kreds 5 v/ HKN 
Der sker ikke så pt. meget pga. corona. 

Jægerforum i naturstyrelsens regi, hvor der bliver indkaldt til møder igen. Kredsbestyrelsen og relevante koor-
dinatorer vil blive indbudt. Anders Hersø Pedersen, har overtaget ansvaret for området, og HKN har sendt 
kontaktoplysninger så der kan indkaldes. 

Formandskandidatmøde den 19/8 i Dalum Landbrugsskole. Der er tilmeldingsfrist søndag den 16/8, og der er 
kun plads til 50. Se mere i jægerforbundets nyhedsbrev. 



 

 

Organisationsudvalget har drøftet tøjordningen, herunder bl.a. pointordningen. Der kommer mere når de en-
delig beslutninger er taget. 

Nye økonomiske retningslinjer for Kredse, som skal vedtages af HB. Det bliver der orienteret nærmere om når 
den endelig beslutning er truffet, men der kan overføres til efterfølgende budgetår så der kan spares op til 
større ting eller arrangement, men ikke sådan at kredse kan ligge inde med en større formue. Pengene skal ud 
og gøre gavn for jæger og jagtforeninger. 
Møde om udsætning af fjervildt afholdes i Kolding den 24/9. Der opfordres igen til at man tilmelder sig, så 
man kan blive sat ind i regler der gælder, herunder pligten til at anmelde. 

Der planlægges at indkalde til et delegeretmøde op til repræsentantskabsmødet, så vores delegation kan drøfte 
og aftale vores positioner og forslag. Det kommer der mere om. 
Det er ikke jægerforbundet der har sat rådyr på dagsordenen, men vildtforvaltningsrådet som har sat den 
dagsorden. Der skal findes repræsentanter der kan arbejde med området, som bredt dækker organisationens 
forskellige lag: jægerråd, kreds og HB. Der kommer flere oplysninger. 
Markvildt drøftes på det kommende organisationsmøde, herunder hvordan det fremadrettet kan organiseres. 
Der kommer flere oplysninger.  
På seneste møde aftalte vi ikke at underskrive referater. Det strider mod reglerne i kredsens forretningsorden, 
så derfor skal referater underskrives, så fremadrettet underskrives referater i overensstemmelse med forret-
ningsordenen. I praksis kan referatet uploades til kredsens hjemmesiden når det er godkendt, og på førstkom-
mende kredsbestyrelsesmøde herefter underskrives referatet, som herefter kan (gen)uploades i underskrevet 
stand. 
 
Pkt. 03  Orientering HB v/ EVJ 

Inden sommerferie kom der to store sager, 1. arealbegrænsning, hvor vi ikke i dag kender rammerne for hvor-
dan det konkret bliver udformet, og så er der noget på vej om 2. råvildtet.  
Duejagten blev reduceret med en måned, og her blev vi nok taget lidt på sengen. 

DJ har fået ny direktør, Karen Friis, som vi forventer os meget af. Interessant med en ny på posten, der ikke 
kommer med en stærk baggrund i jægerkredse. Det giver mulighed for at friske øjne kan kikke på organisatio-
nen og dens virke. 

Alle kredsårsmøder er nu afholdt. I kreds 6 er der valgt et nyt HB medlem, ellers er der genvalg over hele lin-
jen. 
Repræsentantskabsmødet er udfordret af afklaringen om corona og de afledte effekter om forsamlingsmulig-
hederne, så vi venter spændt på regeringens udmelding og de mulige konsekvenser det kan få. 
DJ har en fonde hvor kravet er 100 donationer. Derfor har HB medlemmerne fået den opgave, at de hver skal 
finde 12 personer der hver vil donere 200 kr., som i øvrigt er fradagsberettiget. Pengene går til gode formål på 
jagtområdet. EVJ opfordre til at man melder sig som donator til fonden. 
 
Pkt. 04 Orientering fra koordinatorer v/HKN 

Vi tager koordinator i den rækkefølge efter dagsorden. 
Hvis der er en der ikke kan deltage, må i gerne skrive til mig angående ting som skal tages op eller orienteres. 
En enkelt har eftersendt noter til referatet – tak for det!  

Koordinatorer Kreds 5 

LO  
 

Lars Olsen  
/Riffel 

Der er aflyst prøver pga. corona, og af den grund er der ikke sket så 
meget. 
27/7 er der afholdt riffelprøve i Ringe. 77 tilmeldte, 60 bestod. Dem 
der dumper er primært grundet håndtering og sikkerhed. 
3/10 er næste riffelprøve i Svendborg. 
Der er ikke afholdt til sammenkomster pga. corona. 
Der er nyt i forbindelse med riffelprøven, at der skal afgives 25 skud 
i forskellige positioner godkendt af en riffelinstruktør, før man kan 
indstille sig til den ordinære riffelprøve. 



 

 

PK
  

Per Knudsen  
/Hunde 

Året har været præget af en del aflysninger pga. covid-19, først blev 
Outdoor-messen i OCC aflyst, hvor der var lagt op til et af de største 
hunde aktiviteter i messens historie. Så blev flere markprøver aflyst 
i marts. 
Næste større arrangement i kreds 5 var Dyrskuet som også blev af-
lyst, hvilket ikke kun omhandlede hundeaktiviteter, men stort set 
alle koordinatorer i kreds 5. 
Da alle FM blev aflyst i maj, valgte vi også at aflyse den Udvidede 
apporteringsprøve i kreds 5 i slut juni. 
Det lykkes at afholde den årlige Racedyst den 26.07.20 på Strand-
ager Skydecenter, med deltagelse af 30 hunde fordelt på 10 hold. 
I oktober holdes der vinderklasseprøve i Assens ved Anker Madsen. 

PEN
  

Poul Erik Nielsen  
/Flugtskydning 

Meget er blevet aflyst pga. corona.  
Pt. er der afviklet 2 prøver med i alt 45 deltagere. Der er stor forskel 
på hvem der er klar og ikke klar, og det ses på resultatet af hvor 
mange der dumper. 
Der er en prøve på Strandager med pt. 40 tilmeldte. Der planlægges 
med yderligere 2 prøver hvis der kommer tilmeldinger nok. 
Der arbejdes fortsat på at finde en ny haglskydeprøvekoordinator, 
når der åbnes mere op for forsamlingsmulighederne.  
PEN vil gerne af med Laserskydningen, det nye materiel er tungt og 
uhåndterbart. Det sættes på næste kredsbestyrelsesmøde den 23/9. 

PNO 
 

Per Nyegaard Olesen  
/Friluftrådet Nord 

- 
HKN oplyser, at PNO kun sidder på poste dette år ud, så der skal 
findes en ny repræsentant. HKN tager kontakt til PNO, så der kan 
udarbejdes en beskrivelse af opgaverne, så en ny kan vide hvad man 
går ind til. Sættes på næste kredsbestyrelsesmøde den 23/9. 

FK 
  

Fini Kjærsgaard  
/Friluftrådet Syd 

- 

BA 
  

Brian Andersen  
/Jagthorn 

- 

KB 
  

Kim Broholm  
/Vildtplejerådgiver - Jagtsti 

- 

TP 
  

Torben Pedersen  
/Hav og Strand 

Patronkursus den 17/11, som bliver opslået i forskellige fora i DJ.  
Vildtskrog kan afleveres i Fangel BIO. 
Ederfuglehan tælling omkring Odense Fjord og Hindsholm, og an-
tallet ser fornuftigt ud. 
Flere ænder er taget ud af jagten, men de kommer forhåbentlig igen 
ved en kommende revision. 
Vingeindsamlingen er afhængig af at der indsendes så mange vin-
ger som muligt, så alle opfordres til at bidrage. TB har en DJ fryser 
hvor alle kan komme med vinger til. Der kommer mere information 
fra DJ. 
TP kommer gerne rundt og fortæller om vingeindsamlingen, hvis 
der er jagtforeninger der er interesseret i at høre mere om det. Hen-
vendelse til TP. 
Der er afholdt Skype møde om struktur for strandjægere. Ikke den 
store begejstring for den mødeform. 
Hvis OCC bliver til noget er der blevet opfordret til, at der bliver la-
vet en stand med Strandjagt. 

SJ 
  

Steffen Jensen  
/Bue 

- 

OP
  

Ove Pedersen  
/Nyjæger - Jagtprøve 

Samme billede som er nævnt tidligere, at mange frivillige jagtprø-
ver er aflyst pga. corona.  
Jagttegnsunderviseren har deltaget i et ERFA-møde hos Michalels 
Jagt i Svendborg, med en række god oplæg fordelt på 4 stande. Det 
var nyttigt og udbytterigt, og det kan forhåbentlig gentages. 
Der arbejdes med tilrettelæggelsen af de frivillige jagtprøver, så der 
bliver en fornuftig sammenhæng mellem de frivillige og de ordi-
nære prøver. 



 

 

Der arbejdes med at arrangere en Nyjægerdag på Fyn. Der kommer 
mere information, herunder til andre koordinatorer som det vurde-
res nyttigt at få med. 
OV kommer gerne ud til jagtforeninger og fortæller om området, 
hvis der er interesse for det. Henvendelse til OV. 
Spørgsmål: Hvorfor er ERFA mødet afholdt i en jagtbutik og ikke i 
en jagtforening? Der vides ikke hvad årsag og begrundelse er.  

CL 
  

Claus Lauritsen  
/Web - Uddannelse 

- 

EA 
  

Erik Andreasen  
/Hjortevildt 

28/2 var der en stor debat om hjortevildt, og næste møde måtte af-
lyses pga. corona. Herefter er der ikke sket meget. 

HKN 
  

Hans Kristian Nielsen  
/Mårhunde - Regulering 

Der kommer nye judasdyr ud når høsten er overstået. 
Der har været meget lidt aktivitet og observationer, så om der er 
vilde dyr eller ikke er usikkert. Der opfordres til at oprette baitplad-
ser. I det jyske er det voldsomt, og der skydes utrolig mange mår-
hunde. Derfor vigtigt med en aktiv og koordineret indsats på Fyn, 
så vi kan undgå at få samme tilstande som i det jyske. 
Det er prisværdig at mange bruger nætter på at bekæmpe mår-
hunde. Tag fat i det, og reager på det hvis der meldes noget ind til 
jer. HKN er behjælpelig og kan besvare spørgsmål. 
På reguleringsområdet er der behov for at der afholdes et møde. 
Det bliver afholdt når corona begrænsningerne lempes.  
Hvis der fanges eller skydes mink skal de sendes ind til undersø-
gelse. Vigtigt, brug beskyttelse når mink håndteres. 

TM Tonny Madsen  
/Skydevogn 

Det går godt, men der ville være ekstra godt og relevant hvis der 
kan komme en nikkedukke på en maskine på skydevognen. Evt. kan 
der etableres en skydevogn mere, med den ekstra trailer kredsen 
har. 
TM sender et oplæg til HB medlemmet om mulig medfinansiering. 

HKN Hans Kristian Nielsen  
/Generelt 

Kontaktoplysninger på Mariann Krenel. Bor i Lohals (2157 7075) 
Planen er at holde møde med koordinatorerne igen i december. 
Der gøres opmærksom på at Kredsårsmødet er den 4 marts 2021. 

 
 
Pkt. 05 Orientering og nyt fra Jægerråd v/alle 

 
Fåborg Midtfyn: Ikke noget nyt 
Nordfyn: Afholdt jægerrådsmøde, og aftalt nyt jægerrådsårsmøde den 14/1. 
Odense: Møde med kommunen. Stillede spørgsmål om nogen har erfaring med brug af 

drone til optælling af råger. 
Svendborg: - 
Assens:   Afholdt jægerrådsmøde med få deltagere. På nuværende er der ikke valgt formand. 

VAA fortsætter indtil videre. HKN: hvis der er noget kredsen kan hjælpe med må I 
sige til. 
VAA meldt afbud til formødet til repræsentantskabsmødet. Hans Erik Hansen del-
tager i repræsentantskabsmødet. 

Kerteminde: 26/8 møde i jægerrådet med henblik på valg af ny formand og næstformand. 
Middelfart: Ikke sket meget siden sidst. Udskiftning på en enkelt formandspost i en forening. 

Der bliver formentlig nok en ny trup af yngre jægere til næste år, der deltager i or-
ganisationsarbejdet. Jægerrådsmøde 2/9, bl.a. med oplæg om mårhund. 

Nyborg: - 
Ærø: - 
Langeland: - 

  
 
Pkt. 06 Andre emner v/ alle 

JT: På kredsens Facebook hjemmeside dukker der reklame op for en jagtforretning. Er det noget kredsen får 
betaling for? HKN undersøger sagen og taler med CL. 



 

 

 
JT: det undrer mig at der kun er 9 tilmeldte til formandskandidatmøde. Sørgeligt at der ikke er mere opbak-
ning til et så vigtigt møde. Det gav anledning til gode synspunkter om det vigtige i, at vi får arbejdet med hele 
området om engagement, deltagelse og demokrati, at vi forholder os til at man som bestyrelsesmedlem repræ-
senterer et bagland, og hvordan man kan være opdateret på baglandets holdninger. Der opfordres til at jæger-
rådene sætter det punkt til debat på deres møder med henblik på, at få drøftet hvordan man kan få større op-
bakning og involvering fra medlemmerne. 
 
TP: Rejste det gode, relevante og vigtige spørgsmål, hvordan får man flere unge mennesker med – jeg har fx 
selv siddet 44 år i bestyrelsen.  
Det affødte en længere og god debat, med en række forskellige synspunkter. 

- Der er mange gode rutinerede, solide og stabile kræfter der driver foreningerne, men kan der, og bli-
ver der, skabt plads til nye og gerne unge kræfter?  

- Er man parat til at overlade initiativ og ansvar til de nye kræfter? Det er nok vanskeligt at få nye med, 
hvis de kun kan komme til at spille 2’ violin. 

- Er mange jagtforeninger og bestyrelser det der lidet flatterende omtales som ”de lukke rygges klub”?   
- Måske er vi ikke gode nok til at gøre noget nyt og andet end det vi plejer, og som vi har gjort gennem 

mange år? 
- Måske er der lukkethed nogle steder, bevidst eller ubevidst, så der muligvis ikke inviteres nye og de 

unge med ind i det aktive arbejde og fællesskab, og i hvert fald bliver ansvar nok ikke i tilstrækkelig 
grad overdraget til nye kræfter? 

- Måske er en mulig vej at gå, at man får delegeret flere opgaver til interesserede medlemmer, og overla-
der dem ansvaret for aktiviteten. Det er formentlig lettere at få medlemmer med og til at involvere sig i 
afgrænsede aktiviteter, end at få nogen med i det egentlige bestyrelsesarbejde. Det kan så komme se-
nere, når de har været med nogen tid og har fået overdraget opgaver og ansvar, og er blevet en vigtig 
del af fællesskabet i foreningen.  

- De gode rutinerede kræfter vil der altid være brug for, bl.a. til at være til rådighed som mentor og råd-
giver for nye kræfter, både i og uden for bestyrelsen, og ikke mindst for at holde fast i gode traditioner 
og jægerkultur. Vigtigt er det nok, at man lader de nye kræfter bestemme, så man holder sig til at være 
rådgiver og mentor. 

- En periode på 8 – 10 år på en valgt post vil nok være et fint åremål, og så må de enkelte bestyrelses-
medlemmer se det som en fornem og vigtig opgave, at lede efter, opfordre og uddanne afløsere til be-
styrelsesarbejdet, så der løbende kommer nye kræfter til. 

- Det er ikke og må ikke gøres til et spørgsmål om de unge eller de nye overfor de gamle – det er altid et 
både/og. Det stærke bæredygtige fællesskab skal favne bredt og alle i foreningen. 

 
TM: Ikke noget nyt om økonomi. Husk nu at indsende skema til kørepenge. 
 
OP: Hvornår skal der søges om tilskud fra puljen. Det skal ske til nytår til HKN. 
 
Flere gav udtryk for at det var et god møde. 
 
 
Pkt. 06 Næste møde v/ alle 
Næste møde i kredsbestyrelsen er onsdag den 23. september kl. 19.00 – 22.00 (hos Kerteminde Jægerråd). 
Adresse: Drigstrup Sognegård, Drigstrup Bygade 46, 5300 Kerteminde. 
 
Delegeretmøde påtænkes afholdt i starten af september (dato kommer ud snarest). 
 
Der er opfølgningspunkter fra foregående og dette referat:  

• Debat og afklaring om beklædning m.v. 
• Container til kredsens materialer under tag 
• Fastlægge dato for delegeretmøde  
• Ny repræsentant til Friluftsrådet Nord 
• Ny til at overtage opgaverne med Laserskydning 
• Repræsentanter til arbejdet med området Rådyr 

 
  



 

 

Godkendelse af kredsbestyrelsens referat 
 
Underskriftblad      Dato 14. august 2020 
 

Jægerråd / HB Navn Underskrift 
Hovedbestyrelsen Ejgil Valdemar Jensen  

 
Kredsformand Hans Kristian Nielsen  

 
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 Ulrik Christensen  
 

JR Assens Vagn-Aage Agri  
 

JR Odense Bert Jessen  
 

JR Langeland   
 

 
JR = jægerråd 

 


