
 

 

 

Referat kredsbestyrelsesmøde 31. august 2020 

 

Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene 

Indkaldt: Hans Henrik Madsen (HHM), Marie-Louise Achton-Lyng (MA), Bjarne Larsen (BL), Christian 
Bærentsen (CB), Finn Poulsen (FP) Lars E. Jensen (LEJ), Torben Clausen (TDC), Max Elbæk (ME), Susanna 
Vang Møller (SVM), Tonny Clarén (TC), Torben Broløs (TB), Ole Hansen (OH), Jens Klaus Jensen (JKJ), Holger 
Christensen (HC) 

 

Afbud:  Torben Clausen og Finn Poulsen 

 

1. Velkomst v/kredsformanden 

HHM takker for opmærksomheden til hans bryllup. 

HHM foreslår at køkkentjansen går på omgang – to der tager tjansen hver gang så det ikke er de samme 
som står for opgaven hver gang.  

 

2. Valg af ordstyrer 

Bjarne Larsen  

 

3. Valg af referent  

Susanna Vang Møller 

 

4. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt med små ændringer. 

 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde  

Godkendt 

 

 

 



 

6. Gennemgang af forretningsorden, og underskrift. 
- Forretningsorden vedlagt som bilag. 

Allen har haft den til gennemlæsning og de tilstedeværende har underskrevet denne. 

Trods bemærkninger fra juristen fra DJ iht. kredskassereren arbejde, så vælger vi efter aftale med Jens 
Kjær økonomichef, som synes at vi gør det godt i Kreds7, at fortsætter arbejde ud fra den 
forretningsorden vi i aften godkender. 

 

7. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden 

HHM har kendskab til, at der er enkelte foreninger, som har det hårdt økonomisk, men her er HB på 
sagen. Det er specielt dem med skydebane. 

Det har været en meget stille periode pga. CORONA, men alt er så småt ved at vært i gang igen.  

Vi har fået en ny jagtforening i vores område. Sankt Lapua. Høre under Københavns kommune. HHM 
forsøger at komme i kontakt med dem. Vi byder dem velkommen i området og ser frem til samarbejde 
med dem.  

DJ har tabt udbuddet på en række uddannelser. Selv om de er tabt, så arbejder DJ på at vi alligevel vil 
udbyde disse uddannelser. På nær vildtforvalter uddannelsen. Vi får nu selv mulighed for at bestemme 
prisen på de kurser DJ vil udbyder.  

Der er planlagt et vildtudsætningskursus – kender du/vi nogen så få det endelig spredt ud. 

Der skal oprettes to nationalparker i Danmark. En i vores område. Urørt skov. Vi skal være OBS på at 
DOF vil have, at det skal være jagtfrit område. Der er planlagt en gåtur i området den 29/9 17-19 
sammen med miljøministeren. Har du tid og lyst så tag fat i HHM. HHM deltager sammen med andre 
for at gøre ministeren opmærksom på vores tilstedeværelse.  

Furesø kommune har henvendt sig til HHM vedr. faunastriber. Der er sat to af fra kredsbestyrelsen til at 
have kontakten til kommunen. Der er ikke noget Jægerråd i området.  

 

8. Orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 

HB har haft oppe iht. nødlidende foreninger. Der var ikke stemning for, at man kunne tilbageføre 
kontingentpenge tilbage til foreningerne. Dette ville også kræve en godkendt beslutning på et 
repræsentantskabs møde. Foreningerne kan sende en ansøgning til friluftsrådet om hjælp. De har 
tilkendegivet, at de giver penge. Beløbet som foreningerne har fået er et ok pænt beløb. HB har lagt op 
til, at foreningerne kan søge om et lån for at komme videre. Dette har foreningerne ikke haft lyst til.  

HB har gennemgået konstitueringen af hovedbestyrelsen. Det er nu endelig lykkedes, at man kan 
indsætte udefrakommende (ikke HB medlemmer) i div. udvalg.  

Formandsmødet er i år aflyst 

Repræsentantskabet bliver afholdt med de forbehold der nu måtte være i disse CORONA tider 



 

Der er modtaget 13 forslag til repræsentantskabet. Kredsbestyrelsen i kreds 7 har stillet et forslag. Det 
bliver HHM som fremlægger forslaget på repræsentantskabet. (HHM og CB snakker sammen før 
mødet) 

OBS: Der er en STOR udfordring iht. repræsentantskabet. Iht. vedtægterne kapitel 6, § 24, stk. 2skal 
dagsorden, regnskab og indkomne forslag sendes til delegerede senest 3 uger før. (28/8) Dette er ikke 
sket. Musse tager fat i DJ for at høre hvad vi gør nu.  

HB har nedsat et reguleringsudvalg med Eigil i spidsen. Det er måske en god ide at Eigil og TC får 
kontakt om et samarbejde.  

 

9. Orientering fra Kredskasseren og spørgsmål til samme. 

Alle har modtaget årsoversigt over kredsbestyrelsens regnskab.  

Vi har en udfordring regnskabsmæssigt – specielt inden for hundekoordinatorerne. Kassereren foreslår 
at der laves et møde for at klæde alle på iht. udfyldelse af regnskabsinstrukser. 

Telefonpenge – de er gennemgået, så der er styr på at alle oplysninger er korrekte for dem som skal 
have disse. 

DJ skærper tonen og det bliver kassereren så også nød til over for os.  

Opdateret økonomiske retningslinjer pr. august 2020. ALLE bedes læse disse – de ligger på 
tillidsmandsnettet.  

Vi skal være OBS på at det ALTID er de sidste opdateringer vi arbejder ud fra. Så pas på med at gemme 
– hent altid på tillidsmandsnettet når der skal bruges noget.  

 

10. Beretning fra udvalgene/koordinatorerne 
- Opfølgning på de 3 udskudte punkter fra sidste KB-møde vedr. Medlemsrekruttering- og 

juniorjægere, Nyjæger udv., Frivillige Jagtprøver. 

INFO fra nyjæger udv. og frivillige jagtprøver. Det er vigtigt at disse to udvalg hænger sammen.  

HHM håber og foreslår at disse 3 udvalg arbejder tæt sammen.  

SVM vil gerne være en del af disse udvalg. Men forudsætningen er, at der også er kræfter med med 
masser af erfaringer, som kan give viden videre. SVM håber på at kunne være med som føl. Og håber at 
blive taget med til div. arrangementer.  

Sonny Persson har meddelt at han ønsker at trække sig fra hjortevildtgruppen. Han har fundet sin 
afløser. Kredsbestyrelsen skal indstille op til to kandidater til opgaven. Herefter er det HB som vælger 
kandidaten. Vi skal have kommunikeret ud via jægerrådene at man kan stille op til posten.  

 

 

 



 

NYT UDVALG: 

HHM foreslår at vi opretter et nyt udvalg. Natur og vildtpleje. DJ har vundet et udbud inden for dette. 
Alle kredse er blevet bedt om at drøfte emnet og komme med en holdning til dette. Vi har brug for at 
der bliver lavet flere markvildt lau. Det er via denne kanal vi kan opnå en masse goodwill i den 
almindelige befolkning.    

Bestyrelsen drøftede oprettelsen af udvalget. Det blev vedtaget, at det er en super ide at komme 
tættere på dette området. Der skal skabes kontakt til de personer som er på området. Bønder, 
landbrug mm.  

Der blev stillet spørgsmål iht. om der følger midler med til dette udvalg. Musse opfordrede til, at vi først 
finder ud af hvad vi kan og vil, og så kan vi vise hvad opgaven indeholder og så kan vi anmode om, at 
der kommer midler til opgaven.  

Udvalget blev vedtaget og det bliver underlagt samme aftaler som alle andre udvalg i kredsen iht. 
kørepenge, telefonpenge mm.  

LEJ blev valgt til koordinator på udvalget.  

HHM har fået et opråb fra vores reguleringskoordinator Jan Sørensen. Han har et stort problem, at der 
er mange kommuner hvor vi ikke har et jægerråd / reguleringsjæger. Hvad kan vi gøre med denne 
udfordring i kredsen.  

Der er også en udfordring med at dem som virker som reguleringsjægere bliver registreret som 
reguleringsjægere.  

TC har lavet en opdateret liste. Han har sendt en mail ud til alle jægerråd, men har desværre ikke fået 
mange tilbagemeldinger.  

En ide er at tage fat i Johannes som kan lave en lille artikel i lokal nyt i JÆGER.  

Der er bestilt terræn i Jægerspris til jagtfælt skydningen. Der er lidt udfordring iht. bestilling af terræn 
på de militære områder 

Natursti er i gang. JKJ er bestil til en børnehave og en skole.   

Nyjæger udvalget. Der er en jagt på forsvarets område den 1/12. Riffeljagt. Kun for medlemmer af DJ. 

Skydevogn. Der er udfordring med den ene skydevogn. Dækkene trænger til at blive skiftet. Der er 
ingen bremser. Den skal renoveres og prisen for dette arbejde er ca. 8.000 kr. En ny vil koste ca. 20.000. 
CB og TDC har drøftet sagen. Skal den sælges, skal den skrottes. Den bliver ikke brugt meget og er 
meget lidt ude og køre. Vi har også en vogn stående hos TDC.  

Der foreslås at vi sælger den ene skydevogn. Musse undersøger først om vognen er vores før vi sælger.  

 

11. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid.  
- Formøde for de delegerede fra kreds 7, forud for repræsentantskabs mødet i DJ. d. 3.9.2020 kl. 

19 hos Køge-Herfølge Jagtforening i salen. 

Der er pt. 28 tilmeldte. TB sørger for det praktiske iht. borde, sprit, kaffe og kage. 



 

 

12. Evaluering af afholdte aktiviteter. 

Der er afholdt flere haglskydeprøver. På Sjælland er tendensen, at der er for mange som dumper. Der 
er mistanke om, at der er for mange som tager weekend kursus i jagttegn. Hvorimod der i Jylland er en 
høj beståelsesprocent.  

 

13. Oplæg on-bording plan for nye ledere i DJ i kreds 7 – v/ Bjarne og Susanna 

Det er et KÆMPE område. BL og SVM undrer sig over at Dj ikke har et oplæg/drejebog til hvad de kunne 
tænke sig. Om det hedder en mentor ordning eller on-bording det skal også besluttes.  

Om vi skal arbejde videre med dette, så skal der bruges meget mere tid på dette.  

Forslag om, at dette bringes op på kredsmødet til foråret. Vi skal markedsføre dette hvis vi vil det. Vi 
skal sælge os selv.  

 

14. Opdatering af årshjulet for kreds 7. 

Alle ændringer og tilføjelser til årshjulet skal sendes til WEB master SVM så hurtigt de er kendt.  

 

15. Evaluering Kredsmødet i kreds 7 d. 8.3.2020 samt, 
- Fastlæggelse af rammer for årsmødet i år 2021. 

Vi havde 21 delegerede som ikke mødte frem til kredsmødet 

Vi skal selv til at betale for vores stemmesedler. Vi beslutter at vi fremover laver stemmesedler i en 
farve 

Vi skal lave en drejebog for kredsmødet.  

 

16. Bordet rundt med bl.a. nyt fra distrikter og Jægerrådene. 

HC foreslår, at vi ikke laver personlige indsamlinger til bryllup, fødselsdag mm. HC mener, at det er 
kredsen som skal afholde udgiften. 

OH oplyser, at til deres sidste møde i Grønt Råd Odsherred Kommune, her måtte DN trække alle deres 
forslag. De havde ikke lavet deres hjemmearbejde ordentligt. 

ME foreslår, at vi bruger samme brevpapir og samme skrifttype. SVM laver et brevpapir og skrifttyper. 

Lyngby Tårbæk Jægerråd har fået tilskud til at lave et arrangement, hvor de lavet noget vildt. De skal 
bygge et slagtehus på 6 x 3 meter som kommunen støtter. 

Riffelskydning obligatorisk – spørgsmål til dette. Ring til ME eller riffelkoordinator, for at finde ud af 
hvem der SKAL op til dette obligatoriske kursus som er nyt.  



 

Der er kommet nyt opdageret dokument til ”kreds 7 notat” i 2018 som lægges på vores hjemmeside. 

 

17. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB, og møde med Koordinatorerne. 

HHM laver en DOODL for afstemning af nyt møde. Et i oktober og et i december. TB undersøger om vi 
kan være på Køge Golfklub både til møde og julehygge (med julepakkespil) 

Møde for koordinatorerne lægges med fordel i foråret før kredsmødet 2021 

 

18. Eventuelt  

JKJ har et problem iht. at han er flyttet og har brug for en 10 mods container til opbevaring af materiale 
som han bruger ifm. DJ.  

Johannes efterlyser historier fra hele kredsen som han kan skrive om. Der er ikke meget at skrive om i 
disse CORANA tider.  

 

Således opfattet 

 

Súsanna Vang Møller 

Sekretær / referent 

 

   

 

 

 

 

 

        


