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Dato

2020-11-23

Sted

Online Team Møde kl. 19.00 – 21.00

Mødedeltagere

Torben Møller-Nielsen, Formand (TMN)
Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse
Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland
Morten Friis Knudsen (MFR) – Ringsted

Afbud:

Christian Clausen (CC) – Hovedbestyrelsen
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg
Claus Rosdahl (CR) - Faxe

Fraværende:
Referent:

Henrik Skibsted Jakobsen

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde
2. Orientering om kredsens aktuelle situation
a. Formand
Hunting skills. Samarbejde mellem kreds 6 og 7. 22. august Køge-Herfølge
Jagtforening. Finn Hvid Berthelsen er tovholder med nyjægerkoordinatorerne fra
6&7. Budgetanmodning 6.000 kr. (til patroner m.v. som ikke dækkes af
nyjægerbudgettet samt evt. kørepenge). Uforbrugte midler returneres til kredsen.
Hundeinstruktørdag. Tovholder Ove Dam Hedegaard. Heldagsarrangement i
marts/april. På sigt skal arrangementet hvile i sig selv. Der vil være en egenbetaling
til deltagerne. Betaling for foredragsholdere, lokaleleje, kørselsgodtgørelse m.m.
Der vil blive udarbejdet et estimeret budget. Et bud vil være en størrelsesorden på
5.000 – 10.000 kr. Et evt. overskud fra arrangementet vil blive proportionelt
tilbagebetalt til kredsene.
Råvildt – ressourcepersoner. Orientering. Der er et ønske fra HB om, at der skal
findes ressourcepersoner i hver kreds, som skal arbejde med råvildtforvaltning.
Tovholder Torben Schultz Jensen.
Bliv Naturligvis. Orientering. BNV ønsker at understøtte formidling af natur, jagt og
lystfiskeri til børn i lokale jagt- og sportsfiskerforeninger. Det er derfor vigtigt, at BNV
bliver integreret i kredse, jægerråd og jagtforeninger og støtter op omkring de
initiativer, der sker lokalt. Det er aftalt, at der udarbejdes informationsmateriale, som
sendes til Kreds/Jægerråd med henblik på formidling på Jægerrådenes årsmøder.
Tovholder Franz Holmberg.

3.
4.

5.
6.

b. Næstformand
c. Kasserer
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen
Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid
Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer
Fastlæggelse af næste ordinære møde
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7. Evt.

Referat:
1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde.
Referat fra 2020-08-11 (konstituering efter kredsmøde) vil blive underskrevet næste gang
kredsbestyrelsen er samlet.
2. Orientering om kredsens aktuelle situation
a. Formand
Hunting skills. Samarbejde mellem kreds 6 og 7. 22. august Køge-Herfølge
Jagtforening. Finn Hvid Berthelsen er tovholder med nyjægerkoordinatorerne fra
6&7. Budgetanmodning 6.000 kr. (til patroner m.v. som ikke dækkes af
nyjægerbudgettet samt evt. kørepenge). Uforbrugte midler returneres til kredsen.
Kredsbestyrelsen beslutter at imødekomme anmodningen fra Hunting Skills
arrangementet. Vil opfordre til at der søges fx patronsponsor, hvilket er set før til
Nyjægerarrangementer.
Hundeinstruktørdag. Tovholder Ove Dam Hedegaard. Heldagsarrangement i
marts/april. På sigt skal arrangementet hvile i sig selv. Der vil være en egenbetaling
til deltagerne. Betaling for foredragsholdere, lokaleleje, kørselsgodtgørelse m.m.
Der vil blive udarbejdet et estimeret budget. Et bud vil være en størrelsesorden på
5.000 – 10.000 kr. Et evt. overskud fra arrangementet vil blive proportionelt
tilbagebetalt til kredsene.
Der er en diskussion om frivillighed og dilemmaet mellem frivilligt arbejde og ønsket
om fx dygtige hundeinstruktører eller skydeinstruktører. Der er ikke en klar
skillelinje, da det håndteres forskelligt i jagtforeningerne.
Kredsbestyrelsen bakker op om en Hundeinstruktørdag. Støtte vil blive givet udfra
et budget med en tydelig angivelse af hvad kreds 6 skal dække af omkostninger.
Råvildt – ressourcepersoner. Orientering. Der er et ønske fra HB om, at der skal
findes ressourcepersoner i hver kreds, som skal arbejde med råvildtforvaltning.
Tovholder Torben Schultz Jensen.
Kredsbestyrelsen har svært ved at se hvilken rolle disse ressourcepersoner skal
spille ift. Hjortevildtgrupperne og Vildsforvaltningsrådet. Det vil ikke være
hensigtsmæssigt at oprette noget sideløbende med hjortevildtgrupperne.
Bestyrelsen vil i stedet opfordre til at udvidde hjortevildtgrupperne med disse
råvildtressourcepersoner, hvis man ikke mener, at de eksisterende repsæsentanter i
hjortevildtgrupperne kan løfte opgaven med råvildtforvaltning.
Bliv Naturligvis. Orientering. BNV ønsker at understøtte formidling af natur, jagt og
lystfiskeri til børn i lokale jagt- og sportsfiskerforeninger. Det er derfor vigtigt, at BNV
bliver integreret i kredse, jægerråd og jagtforeninger og støtter op omkring de
initiativer, der sker lokalt. Det er aftalt, at der udarbejdes informationsmateriale, som
sendes til Kreds/Jægerråd med henblik på formidling på Jægerrådenes årsmøder.
Tovholder Franz Holmberg.
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Bestyrelsen er positiv overfor BNV. Lad os se materialet, så vil
kredsen/jægerrådene formidle det videre til jagtforeningerne.
b. Næstformand
Udgår – næstformand ikke til stede.
c. Kasserer
Ifgl. budget skulle vi have brugt 128.458 kr. Har blot brugt 63.518 kr. dvs. 64.940 kr.
mindre end budgetteret. Den samlede budgetramme er ca. 170.000 kr. dvs. der er i
alt 105.000 kr. til rådighed resten af året.
TMN: Takker JH for sin indsats i bestyrelsen som kasserer. Det vil blive et savn for
kredsen at JH stopper som kasserer. Nu skal der findes en ny kasserer.
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
KJ – vil gerne lave et arrangement omkring regulering af mårhunde. Bl.a. invitere
nogle erfarne jydske mårhundereguleringsjægere eller evt. arrangere tur til Jylland.
Kredsbestyrelsen bakker op om dette. Lav en plan og et budget og fremsend dette,
så vil kredsen dækker omkostningerne.
Kredsbestyrelsen er også positiv for at yde tilskud til køb af udstyr fx vildtkameraer
og fælder, så beredskabet kommer på plads til at håndere mårhundereguleringen,
når den kommer til Sjælland og øerne.
JH – indsatsen omkring forberedelsen til regulering af mårhunde er faldet til et lavt
niveau. Der sker pt. ikke noget. Måske vil aktiviter i kredsen kunne sætte gang i det
igen. Inviter gerne i hele kredsen når der laves arrangementer.
Leder pt. efter sin afløser til kredsbestyrelsesposten.
KJ – kæmper stadig imod vindmølleprojektet på Stålgrunde ved Omø. Projektet er
pt. på standby indtil afklaring omkring Danmarks forpligtigelser for udpegning af
Natura 2000 områder for havmiljøet.
SR- Kæmper sammen med DOF for at stoppe solcelleanlægget på 220 ha i
Nylandsmosen på Gavnø Gods.
HSJ – forventer en sammenlægning mellem to jagtforeninger i kommunen først i
2021.
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen
Udgår – hovedbestyrelsesmedlem ikke til stede.
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid
Næste års kredsmøde diskuteres. Der er forskellige holdninger til om et aftenmøde er
tilstrækkeligt eller det skal være et dagsmøde.
Stedet for kredsmødets afholdelse diskuteres. Der er fortsat ønske om at finde et nyt sted
fra flere i bestyrelsen, mens andre er godt tilfredse med Damme Kro.
Det besluttes, at der arbejdes på at finde et nyt sted.
Der er flere som gerne vil arbejde på at finde et nyt sted, så de, som vil byde ind med et
forslag, fremsender disse til formanden hurtigst muligt.
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Man vil gerne kunne annoncere kredsmødet allerede i januarnummeret af Jæger, så derfor
skal stedet gerne findes inden den 1. december.
Annonceringsteksten vil dog kunne rettes, så det er korrekt i i både februar og
martsnummeret af Jæger, hvis det ikke nås inden 1. december.

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer
SR- vil gerne gentage sin opfordring til at man sørger for at DJ står som klageberettiget i de
Grønne Råd i kommunerne. Her er copy paste af opfordringen fra referatet fra mødet den
9. juni:
SR- sørg for at DJ står som klageberettiget i det Grønne råd i kommunen i alle kreds 6
kommuner, så grøntrådsrepræsentanten/jægerrådsformanden får information om
dispensationer for §3-områder. Det er en effektiv kilde til viden om, hvad der sker på
naturområdet i ens egen kommune.
MFR – fortæller om Ringsted PilotNaturpark. Hvor der er tale om udpegning af større
sammenhængende naturområder, men uden nogen egentlige restriktioner. Måske med
mulighed for afgrænsninger ift. adgang.
MFR – hvorfor kan tøj med DJ logo ikke købes af medlemmer til en fornuftig pris på DJ´s
hjemmeside. Hvis det kun er medlemmer med tillidsposter, der kan købe dette tøj, er det
med til at skabe en ”dem” og ”os” kultur i forbundet. Alle skal kunne komme med i ”klubben”
og være en del af fællesskabet.
Bestyrelsen anerkender MFR`s pointer og TMN vil tage dette med videre til forbundet.
6. Fastlæggelse af næste ordinære møde.
Næste møde er den 16. februar 2021. Om det er fysisk møde eller via Teams vil den
aktuelle situation omkring COVID-19 afgøre.
På dette møde vil beslutninger om kredsmødet skulle træffes – bl.a. om det skal afholdes
virtuelt, hvis smittetrykket med COVID-19 er for højt.
7. Evt.
Ingen bemærkninger.

