
 

 

 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 23. september 2020 Tid: 19.00 – 22.00 
Sted: Drigstrup Sognegård, Drigstrup Bygade 46, 5300 Kerteminde. 
Mødeleder: HKN Sekretær: LU 

 

Kredsbestyrelse / HB 

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

EVJ Ejgil Valdemar Jensen Hovedbestyrelsesmedlem - 

TM Tonny Mikkelsen 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 + 

SL Steen Larsen JR Nyborg + 

LU Lars Udengaard JR Kerteminde + 

  JR Langeland - 

    

 
   JR = jægerråd, + = deltager, - = fraværende 

 
 
 

Referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ HKN 
Velkommen til alle. 
Steen Larsen, Nyborg, er inviteret med til mødet som stedfortræder for Kristian. 
 
 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ HKN 
Et godt repræsentantskabsmøde hvor det konstateres, at Claus har lagt sig i selen med en god beretning, og 
blev genvalgt med et markant flertal bag sig. Kreds 5 havde stillet forslag i forbindelse med strukturdebatten, 
som stort set i sit hele blev nedstemt. I stedet blev elementer af forslaget fra kreds 6, og stort set hele HB’s for-
slag vedtaget.  
 
Vi afventer at høre mere om hvordan DJ påtænker at arbejde udmøntning af principforslagene til ny struktur i 
praksis, og hvilken gruppe der peges på som deltagere i dette arbejde. Det formodes at de konkrete forslag til 
strukturændringer skal behandles og vedtages på næste repræsentantskabsmøde, der afholdes den 19. juni 
2021. 
 
Der var nogle afbud i vores delegation til repræsentantskabsmødet. Det vurderes som uheldigt, når der er væ-
sentlige punkter på dagsordenen der skal stemmes om. Derfor en opfordring til, at man bedst muligt sikre at 
de valgte kandidater kan deltage. Lovligt forfald, sygdom og andet kan man naturligvis ikke gardere sig mod, 



 

 

så det er oplagt at der vælges suppleanter, så man bedst muligt sikre, at kreds 5 kan møde med en fuld delega-
tion til repræsentantskabsmøder.  
 
Der var beklageligvis en ringe tilslutning til formandskandidatmødet på landbrugsskolen onsdag den 19. au-
gust 2020. Det er ærgerligt, fordi møder af den type er vigtige for kredsens mulighed for at tilegne sig viden 
om kandidaterne og deres ”program”, som kan ligge til grund for stillingtagen til hvem man kan bakke op.  
 
Der skal indsendes datoer for årsmøde i jægerrådene.  
Sidste frist for rettidig afholdelse af årsmøder er den 24. februar 2021.  
Årsmøderne skal offentliggøres i bladet jæger senest 4 uger før mødet.  
Datoer sendes til EVJ og HKN, som deltager i årsmøderne, og derfor hurtigst muligt skal have møderne place-
ret i deres travle kalendere.  
Når alle årsmøder er fastlagt, rundsender HKN datoer til alle i kredsbestyrelsen. 
 
Kredsårsmødet er torsdag den 4 marts 2021. 
 
Mødet i jægerforum med Naturstyrelsen blev aflyst pga. corona situationen. Det er ukendt hvornår et nyt mø-
det kan afholdes, og af den grund usikkert om og evt. hvornår, der kan afholdes jagter på deres arealer. 
 
Hundetræning og gravhundejagt bliver taget op på et senere tidspunkt. 
 
Der peges på Ove Skærbæk til at deltage i en gruppe om trækjagt, i samarbejde med kreds 6.  
HKN arbejder videre med sagen. 
 
Vildudsætningskursus i Kolding blev aflyst pga. for få deltagere. Det er et områder man bør have fokus på, 
bl.a. fordi Naturstyrelsen har været på 19 kontrolbesøg, og ingen steder var alt i orden.  
Derfor opfordres der igen til at man sikre, at man har orden i sin dokumentation når man arbejder med ud-
sætning af fjervildt. 
Den 28/9, kl. 19.30 er der et webinar om udsætning af fjervildt, man kan melde sig på. Se mere på jægerfor-
bundets hjemmeside  
 
Der er nogle dårlige sager med havørne og rød glente, der muligvis er blevet forgiftet.  
Det tager kredsbestyrelsen stærkt afstand fra, uanset hvem der er gerningsmand. Det er vigtigt at der kommer 
klarhed over sagen så det forhåbentlig kan konstateres, at det ikke er jægere involveret i ugerningen. 
 
HKN deltager den 26. oktober 2020 i møde om mårhund i Ejby, sammen med naturstyrelsen og andre inte-
ressenter, med henblik på at drøfte strategien for indsatsen på Fyn.  
Der er sat 6 + 1 judas mårhunde ud på Fyn. 
Der er uddannet 25 mårhunde-reguleringsjægere i februar 2020 på Fyn. Det rejste en lille debat om, at det er 
vigtigt at være opmærksom på, at de uddannede jægere de fakta har tid og mulighed for at løse opgaven.  
Frygten er, at hvis mårhunden får sig etableret på Fyn, og begynder at yngle, så bliver opgaven nærmest umu-
lig at løse. Derfor vigtigt med en aktiv og kontinuerlig indsats nu.  
Det formodes at grupperne overalt på Fyn er aktive, og bruger den fornødne tid der skal til. 
I den forbindelse blev det anbefalet, at der etableres baitpladser så mange steder på Fyn som er relevant. Bait-
pladser vurderes at være en effektiv metode til reguleringen af mårhund, og baitpladser er tillige let at over-
våge med henblik på at nedlægge det uønskede dyr. 
Det er relevant at drøfte spørgsmålet om mårhunde i Grønt råd, så der både sikres information om problemet, 
og opbakning og adgang til regulering på alle relevante områder, herunder kommunale områder. 
Der etableres informationsmøder om mårhundeområdet 3 steder på Fyn. Antal deltagere sker efter de til en-
hver tid gældende regler om corona (forsamlingsforbud).  
Møderne afholdes i ugerne 43 – 46. HKN koordinerer og melder datoer og sted ind til DJ. 
 
Der bliver indkaldt til møde i markvildtslav den 27. oktober 2020, kl. 19.00, til afholdelse på Nordfyn. Der 
sendes invitation direkte til markvildtlavene. 
Indberetning af tællinger, som er vigtig for tilskud, er ikke gennemført optimalt.  
 
OCC er udsat til 2022.  
 
Processen med Brahetrolleborg Game Fair går i gang nu.   
DJ har ansvaret for arrangementet, og kreds 5 hjælper til så meget det er muligt at finde folk til.  
Det rejse en debat om finansiering, herunder om kredsen skulle være medfinansierende ved et landsdækkende 



 

 

DJ arrangement. Der var ingen egentlig og entydig konklusion, men en bemærkning om, at kredsen nok må 
påregne at afholde få udgifter i forbindelse med arrangementet. 
 
Kredsens buekoordinator Steffen Jensen har ønske om,  at der kan afholdes bueprøver på Fyn. Og ser gerne at 
der kan etableres flere træningssteder for buejægere på Fyn.  
 
Der er møde i Aktivitetsudvalgt den 8. oktober 2020 i DJ, med en bred kreds af deltagere, hvor nogle af sa-
gerne er forberedelse til videre behandling i organisationsudvalget.  
Situationen med corona har sat mange aktiviteter på pause. Derfor vigtigt at vi får støttet op om vores koordi-
natorer, når der igen kan sættes gang i aktiviteter.  
Der orienteres nærmere på næste møde, og man kan altid finde referater på hjemmesiden. 
 
Der skal udnævnes en ressourceperson til området råvildt på Fyn. Det arbejder HKN videre med. 
 
 
Pkt. 03 Orientering om kredsens aktuelle økonomi v/ TM 
Der er ikke sket det store siden sidst, så der er fortsat økonomiske midler til aktiviteter. Som nævnt tidligere 
på mødet, har corona sat en stopper for mange af de aktiviteter der plejer at være. 
Økonomien ser fornuftig og stabil ud, og kredsens mulige overskud kan overføres til næste års budget. 
 
Der blev rejst en problematik om tilskudsmodellen, og størrelsen af de tilskud der kan søges om, som pt. er 
3.000 kr. Det blev besluttet at tilskudsmodellen, herunder kriterier, beløbsstørrelse m.v. tages op på et kreds-
bestyrelsesmøde først i det nye år (2021). 
 
 
Pkt. 04 Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen v/ EVJ 
Der var afbud fra EVJ, fordi mødet i kredsbestyrelsen faldt sammen med HB møde. 
 
 
Pkt. 05 Beslutningspunkter v/ HKN 
Nikkedukke til kastemaskine på skydevognen. Evt. etableres der en skydevogn mere, med den ekstra trailer 
kredsen har. 
Beslutning om kastemaskine: 
Det koster godt 46.500 kr. at etablere en kastemaskine med nikkedukke. Den bygges på en trailer med en eks-
tra stærk bundplade, så udgiften løber op i omkring 50.000 kr. i alt. Den ”ledige” trailer bruges til formålet.  
Tonny undersøger om DJ kan give tilskud til projektet. Skydevognsaktiviteten kan være medvirkende til at fi-
nansiere etablering den ekstra trailer med kastemaskine med nikkedukke. 
Under dette punkt blev reglerne om brug af skydevogn drøftet. Der er fuld opmærksom på, at der sondres 
klart mellem om aktiviteten sker for deltagere med eller uden jagttegn, og om aktiviteten afholdes inden for 
eller uden for en godkendt skydebane. Der er fuld opmærksomhed på overholdelse af reglerne. 
 
Ny til at overtage opgaven med laserskydning, samt placering og opbevaring af materiel 
Beslutning om laserskydning: 
Tonny Mikkelsen vil gerne overtage opgaven. 
 
Forslag til afløser for PNO i Friluftsråd Nord 
Beslutning om Friluftsrådet Nord: 
Peter Bisgaard, Kerteminde Jægerråd, vil gerne overtage opgaven, og er i dag tilknyttet som suppleant. 
Besluttet. 
 
Debat om, at der er behov for at drøfte og afklare hvilke forventninger og krav kredsen har til udpegede repræ-
sentanter, med henblik på at fastlægge hvordan gensidig information sikres, og hvilket mandat den udpegede 
har i forbindelse med løsning af opgaverne eller i funktionen som talerør på vegne af kreds 5.  
Spørgsmålet tages op på et kommende kredsbestyrelsesmøde. 
 
 
Pkt. 06 Orientering om kredsens igangværende og planlagte aktiviteter v/ HKN 
Der er ikke punkter til behandling her. 
 
 
 



 

 

Orientering og nyt fra Jægerråd v/alle 
Fåborg-Midtfyn 
 

Fortsat arbejde med problematikken om muslingeskrab. Der er sket involvering af DJ og 
Friluftsråd kreds Syd. 

Nordfyn 
 

Forhold om Natur 2000 område er sendt rundt til alle i jægerrådet, men der har ikke 
været tilbagemeldinger endnu.  
DOF har i sit høringssvar det synspunkt, at man ønsker forbud mod jagt på natur 2000 
områder. Det er vigtigt med kvalificerede høringssvar, når jægerne skal forfægte vores 
interesser. 
En problematik om en midlertidig ophævelse af fredning, så der kan ske regulering og 
jagt på Æbelø på Dådyr.  

Odense Ikke noget nyt siden sidst, men der har været debat om Natur 2000. 
Svendborg 
 

Fokus på etablering af et nyt stort skovområde, herunder om der kan etableres adgang 
for jæger til fx skydetræning, hundetræning m.v. https://naturstyrelsen.dk/nyhe-
der/2020/september/ny-stor-skov-paa-vej-til-fynboerne/  
Årsmøde i jægerrådet er den 21. januar 2021. 
Der er et godt samarbejde og god dialog i jægerrådet med relevante interessenter. 

Assens 
   

Henvendelse fra Naturstyrelsen om et vildtreservat, men vi kunne ikke deltage.  
Og en henvendelse om omlægning af vej til et sommerhusområde, som vi ikke vurderede 
var så relevant for os at gå ind i. 

Kerteminde 
 

Er startet på øget information til jagtforeningerne i jægerrådet, med oplysning om det 
der foregår i både i kredsen, i forbundet, og på det folkeoplysende område i kommunen.  
Det sker ud fra den hypotese, at god og relevant information, et en grundforudsætning 
for at få folk til at blive involveret, engageret og deltagende i opgaverne. 

Middelfart 
 

Årsmøde i jægerrådet er den 5. januar 2021.  
Arbejder på at afholde et mårhundekursus. 
Henvendelse fra kystdirektoratet om etablering af en fugle ø. 

Nyborg 
 

Der har været få aktiviteter pga. corona, både i jægerrådet og i jagtforeningerne, hvor 
bl.a. flugtskydning blev udsat, og der har fx ikke være holdt afslutning. 

Ærø Ikke noget nyt, men der skal kikkes på særfredning. 
Langeland Ingen deltagelse 

  
Pkt. 07  Opfølgningspunkter fra referatet v/ HKN 
Debat og afklaring om beklædning m.v. 
EVJ deltog ikke i mødet, så der var ingen oplysning om HB har besluttet en ny ordning for beklædning. 
 
Beslutning om beklædning: 
HKN foreslår at alle i kredsbestyrelsen tildeles 5 point, der kan købes tøj for. På den måde kan man være klædt 
på og repræsentere DJ og kredsen ved de aktiviteter man deltager i.   
Alle kan bestille tøj via bestillingslisten, som man kan finde under ”medlemsnet”. Bestillingslisten sendes til 
godkendelse hos HKN, der så ekspederer bestillingerne videre til DJ. 
 
Der blev udtrykt ønske om, at en række hjælpere ved forskellige aktiviteter, og koordinatorer, de steder hvor 
det vurderes at være relevant, at de kan tildele point til fx en trøje eller andet. På den måde vil de også være 
repræsentative og kan vise flaget for DJ og kredsen ved arrangementer. Beslutning om det afventer hvad der 
sker med en mulig nye ordning om beklædning, som vi først kender nå HB melder ud. Når den udmelding 
kommer, sættes punktet på dagsordenen til et kommende bestyrelsesmøde til debat og afklaring. 
 
Beslutning om navneskilte: 
Der skal bestilles navneskilte til alle i kredsbestyrelsen og koordinatorer. En tidligere kredsbestyrelse købte og  
betalt for et antal navneskilte. Det er et køb der fortsat ikke er aktiveret. Formålet med beslutningen er, at få 
aktiveret den værdi der allerede er betalt for med henblik på, at sikre pengene ikke er spildt.  
EVJ anmodes om at sætte den bestilling i gang. 
 
Container med kredsens materiel under tag. 
Afventer svar fra EVJ. 
Alle anmodes om at undersøge om man kender et sted til varig opbevaring, så vores ting ikke ødelægges.  
Behovet vurderes at være omkring 30 m2, og gerne centralt placeret.  
 
Repræsentant til arbejdet med området Rådyr. 
Udpeges på et kommende møde som HKN deltager i. Se også under pkt. 2. 



 

 

 
Pkt. 08 Forslag fra kredsbestyrelsesmedlemmer v/ alle 
Opfølgningspunkter til kommende bestyrelsesmøde 
 
• Kredsens tilskudsmodel. 
• DJ struktur og debat om værdier, holdninger, demokratiforståelse osv. 
• I forlængelse af repræsentantskabsmødet, hvor kreds 5 havde stillet forslag om strukturen i DJ, og argu-

menteret for dem fra talerstolen, er vi blevet kontaktet af kreds 6 med henblik på et tættere samarbejde 
om struktur i DJ. Det drøftes på et kommende møde, herunder om kreds 5 skal udpege et par repræsen-
tanter til at indgå i samarbejdet med kreds 6. 

• Ny jægerdag i 2021. 
• Gensidige krav og forventninger, herunder informationsniveau og mandatafklaring, i forhold til de gode 

folk der udpeges til at varetage interesser på vegne af kredsen. 
• DJ beklædning til hjælpere m.fl.  
• Opbevaring af kredsens materialer under tag. 
 
Pkt. 09 Andre emner v/ alle 
Ingen punkter til behandling 
 
Pkt. 10  Fastlæggelse af tid og sted for næste kredsbestyrelsesmøde v/ HKN 
Næste møde er med koordinatorer, og afholdes i Svendborg, tirsdag den 1. december 2020, kl. 18.00. 
Hotel Ærø, Brogade 1, 5700 Svendborg. HKN bestiller. 
 
 
  



 

 

Godkendelse af kredsbestyrelsens referat 
 
Underskriftblad       Dato 23.09.2020 
 

Jægerråd / HB Navn Underskrift 
Kredsformand Hans Kristian Nielsen  

 
Hovedbestyrelsen Ejgil Valdemar Jensen 

 
 

Kredskasserer Tonny Mikkelsen  
 

JR Ærø Thomas Albertsen  
 

JR Faaborg-Midtfyn Jens Thomsen  
 

JR Svendborg Claus Lauritsen  
 

JR Nyborg Steen Larsen  
 

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 

 


