
 

 

 
 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ HKN 

Velkommen til møde i kredsbestyrelsen, og det virtuelle format Teams.  
Kort gennemgang af hvordan systemet bruges, med åben og lukket mikrofon, række hånd op, og muligheden for at 
skrive beskeder. 

 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ HKN 
Covid-19 

Der er meldt nye restriktioner ud med et skærpet forsamlingsforbud på max 5, og en generel anbefaling om at aflyse 
alt, der ikke er nødvendigt at samles om fysisk, fx deltage i eller opfordre til møder, sammenkomster, fællesjagter 
m.v., der ikke kan afholdes inden for de til enhver tid gældende retningslinjer, der er fastlagt. 

Se også den seneste mail fra den 6. januar 2021 fra DJ, der oplyser om de nye skærpede restriktioner m.v. 
 
Jægerrådsmøder foråret 2021 

Det anbefales at årsmøder placeres i perioden fra primo april til medio maj, som det nu er muligt i forhold til de 
restriktioner og anbefalinger om covid-19, der meldes ud fra regering og sundhedsmyndigheder. 
Det anbefales at årsmøder i jægerrådene er afholdt inden den 15. maj 2021 (skal senest være afholdt den 17. maj 

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde  Kreds 5 
Dato: 6. januar 2020 Tid: 19.00 – 20.30 
Sted: Virtuelt via Teams 
Mødeleder: HKH 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 + 

  KS Kristian Spodsberg JR Nyborg + 

LU Lars Udengaard JR Kerteminde + 

  JR Langeland - 

JR = jægerråd, + = deltagelse, - = fraværende 



  

 

2021). Årsmødet i jægerrådene skal være holdt 4 uger før årsmødet i kredsen (vedtægtens § 15), og skal indkaldes 
med et varsel på 4 uger før i jægerforbundets medlemsblad Jæger (vedtægtens § 15, stk. 2). 
Når jægerrådene har fastlagt dato, tid og sted for årsmøde, skal det meldes ind til HKN og EVJ, som vil koordinere 
så de kan deltage i alle årsmøder i jægerrådene.  

Der skal udpeges delegerede til repræsentantskabsmødet. Listen over antal delegerede til repræsentantskabet er 
sendt til HKN og EVJ fra Jens Kjær. Så snart det er helt på plads, meldes der ud til de enkelte jægerråd hvor mange 
pladser de har, i overensstemmelse med de gældende regler og den matematiske model.  

Det anbefales at der på årsmødet oplyses om, at der ved konstitueringen skal vælges en suppleant for repræsentan-
ten i kredsbestyrelsen, og suppleanter for delegerede til repræsentantskabsmødet. 
En opfordring. Når der vælges suppleanter, så være omhyggelig med at vælge folk, der har tid til at løse opgaven, og 
som kan deltage i de møder, der er behov for. På den måde kan vi bl.a. få sikkerhed for, at der kan stilles med en 
komplet repræsentation fra kreds 5 til repræsentantskabsmødet, og på den måde kan der gøres brug af alle de stem-
mer kredsen har. 

 
Kreds årsmøde 

Afholdes den 8. juni 2021, kl. 18,00, Dalum Landbrugsskole.  
 
Repræsentantskabsmøde 

Afholdes den 18. september 2021, i Vingsted. 
 
Bronze og sølv nåle til personer som har gjort en ekstra indsats i DJ 

Det er nogen tid siden der har været delt fortjenstnåle ud. Det er vigtigt at de personer, der gør en stor og solid ind-
sats, bliver anerkendt og hædret.  
Og det er vigtigt at der kigges bredt i organisationen, så alle medlemskategorier kan være repræsenteret og kandidat 
til anerkendelse og fortjent hæder. Det gælder både unge og gamle, mænd og kvinder, dem der solidt og stabilt gen-
nem lang tid har løftet en opgave, men også nye der er kommet til og som med engagement og iver har gjort en stor 
og vigtig indsats. Man skal ikke nødvendigvis have været med i rigtig mange år før man kan hædres for en særlig og 
god indsats for fællesskabet, men omvendt skal der være nogen substans og kontinuitet i bag en indsats, der kan 
føre til hæder. 
Aktivitetstegn kan også bruges til påskønnelse, af de gode kræfter man har rundt omkring. Og det er måske særlig 
vigtig i denne tid hvor så meget må aflyses, at vi påskønner dem, der i denne vanskelige tid alligevel får gjort en ind-
sats. 
Kandidater meldes ind til HKN, med begrundelse for at hæderen ønskes tildelt.  

 
Pkt. 03 Orientering om kredsens aktuelle økonomi v/ TM 
Overskud fra indeværende år må uden beløbsbegrænsning overføres til næste år. Der er tale om en særordning  
pga. Covid-19 situationen. 
 
Pkt. 04 Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen v/ EVJ 

I forbindelse med Game Fair er der afholdt det første møde. Det er DJ er ansvarlig for planlægning og gennemfør-
sel. Kreds 5 vil være repræsenteret på standen. Udvalgene kontakter de instruktører, der skal deltage. 
 

Pkt. 05 Beslutningspunkter v/ HKN                        
Ingen Punkter 
 

Pkt. 06 Orientering om kredsens igangværende og planlagte aktiviteter v/ HKN  
Der er lavet en digital platform til dyrskuet, men om dyrskuet kun bliver digitalt eller om, og evt. hvornår, der kom-
mer et fysisk dyrskue har vi pt. ingen viden om. Der bliver orienteret om dyrskuet og kredsens mulige deltagelse så 



  

 

snart der er nyt i sagen. 

Når det bliver muligt indkaldes jægerrådsformænd til møde med kredsbestyrelsen. Det er en god tradition vi gerne 
vil holde fast i. Og særligt med de mange aflysninger af aktiviteter og møder, der har været i 2020 vurderes det, at 
der kan være et behov for at vi mødes, og får lejlighed til at drøfte den situation som covid-19 har skabt for jagtfor-
eninger, jægerråd og kreds, med risiko for at hele området mister medlemmer. Det er et oplagt forum at drøfte mu-
lige tiltag, der kan bidrage til at fastholde medlemmerne i jagtforeningerne. 
 

Orientering og nyt fra Jægerråd v/alle 

Fåborg-Midtfyn 
 

Der arbejdes fortsat med muslingeskrab.   
Thomas Banke og Christian Clausen er nu repræsenteret i trækvildtsudvalget. 

Nordfyn 
 

Kommende møde aflyses, og ellers ikke noget nyt. 

Odense 
 

Deltog ikke 

Svendborg 
 

Flyttet årsmøde og rævelagt aflyst. 

Assens 
   

Deltog ikke 

Kerteminde 
 

Aflyst jagter og bestyrelsesmøder. Der er planlagt årsmøde i jægerrådet den 24. marts, som 
formentlig skal flyttes, hvis der kommer nye udmeldinger om covid-19. 

Middelfart 
 

Aflyst årsmøde, jægerrådsmøde og jagt. 

Nyborg 
 

Aflyser alle aktiviteter 

Ærø 
 

Aflyst årsmøde.  
Der arbejdes med særfredning og optælling af dådyr. 

Langeland 
 

Ingen repræsentant 

 
  
Pkt. 07  Opfølgningspunkter fra referatet v/ HKN                             
Koordinatorer har modtaget et tilbud om at der kan bestilles tøj hos DJ, som en anerkendelse af deres store og vig-
tige indsats for jægerne, jægerrådene, kredsen og jægerne. 

Jægerrådsformanden kan lokalt oplyse hvem der kan få tildelt point til tøj, fx repræsentanten i Grønt Råd. Se mere 
om pointordningen i regelsættet om tøj under medlemsnet.  
Hele sagen om miljøgodkendelse af skydebanen i Svendborg er sendt til DJ’s formand med henblik på, at sagen 
sættes på dagsordenen i HB så der herfra kan træffes beslutning om, og i hvilket omfang, DJ kan hjælpe med sags-
behandlingen af miljøsagen. Der er ikke taget stilling til økonomi i denne sag. 
 

Pkt. 08 Forslag fra kredsbestyrelsesmedlemmer   
Ingen punkter 
   

Pkt. 09 Andre emner v/ alle 
DJ kører pt. kampagner, der oplyser om de mange aktiviteter der sættes i gang. I en tid med mange aflysninger af 
lokale aktiviteter, kan det vurderes at være en god ide, at få formidlet så meget som muligt ud til jagtforeningerne 
og deres medlemmer. 
Det kører en heftig debat om natur 2000 på de sociale medier, og de begrænsninger der ser ud til at være lagt op til 
fra EU, med begrænsninger for jagt og fiskeri.  
Det arbejdes der med i udvalgene på området, oplyser EVJ.  
Der opfordres til, at DJ også arbejder med området på den ”store klinge”, så Folketing og minister, og relevante mi-
nisterier og styrelser sættes i spil med henblik på, at der ikke kommer store begrænsninger i de eksisterende mulig-
heder for at bruge naturen, og udøve jagt som jægerne hidtil har kunnet. 
Der spørges til om der opleves flere udmeldelser en vanligt i jagtforeningerne. Der er ikke en egentlig systematisk 
registrering, men der er typisk lidt flere udmeldelser på dette tidspunkt, hvor der skal betales kontingent. 



  

 

Men der kan være risiko for at miste medlemmer, som følge af mange aflyste aktiviteter i jagtforeningerne. Derfor 
opfordres der til opmærksomhed på, at nedgangen i aktiviteter ikke bliver den nye standard. Har medlemmer først 
meldt sig ud, er det vanskeligt at få dem ind i foreningen igen. Det kan overvejes at øge informationen til medlem-
merne, for at fastholde medlemmerne tilknytning til jagtforeningen. 

Der kan være et særligt behov for at DJ stiller sig til rådighed, og hjælper til helt uden i de enkelte jagtforeninger, 
der hvor medlemmerne er, og hjælper formand og bestyrelse med initiativer, der vurderes at kunne bidrage til at 
fastholde medlemmerne i en vanskelig situation med corona-19 restriktioner. 

Der spørges til hvor mange der har prøvet den ny hjemmeside fra jægerforbundet. Få har prøvet og med blandet 
succes. Det er undersøgt hvordan platformens indbyggede SMS tjeneste fungerer, så man let og hurtigt kan kon-
takte alle medlemmer på mobilen. SMS tjenesten har den tunge arbejdsgang, at det enkelte medlem skal melde sig 
til på hjemmesiden før det virker. Man kan altså ikke trække på den eksisterende medlemsdatabase i DJ, til udsen-
delse af information til medlemmerne via SMS tjenesten. En sådan ordning ønskes tilvejebragt! 
Der er tale om en ny platform for foreningshjemmeside, som afløser den tidligere platform som DJ gratis stillede til 
rådighed for medlemsforeninger. Der er sket den fejl, at konvertering af gammel hjemmeside ikke er sket så gnid-
ningsfrit som det var stillet i udsigt. Derved er der jagtforeningers hjemmesider, der ikke længere virker, og data fra 
den gamle hjemmeside er ikke blevet gemt. Den problemstilling bør tages op i HB, så leverandører undgår den type 
fejl i fremtiden. Det har store konsekvenser for de berørte jagtforeninger, som både er uden hjemmeside, og uden 
de tidligere oplysninger, der skal bruges til bygge en ny hjemmeside. 

Der spørges til hvad man gør med generalforsamlinger i den nuværende situation, om de udsættes eller helt aflyses 
pga. covid-19.  Som situationen er, med de udmeldte restriktioner og anbefalinger fra regering og myndigheder, må 
situation betragtes som force majeure.1 Selv om det måtte stride mod vedtægten må vurderingen være, at man kan 
man udskyde generalforsamlinger til restriktioner og anbefalinger igen ophæves. Indtil da må bestyrelse lede og 
drive foreningen som hidtil, men undlade at træffe store og vidtrækkende nye beslutninger i den periode, der ligger 
mellem den vedtægtsbestemte dato for ordinær generalforsamling og frem til en ny generalforsamling er afholdt.  

Der er eksempler på besynderlige udmeldinger på sociale medier i forlængelse af forsamlingsforbud på 5, at man 
opfordrer til at anmelde en fælles jagt som en demonstration. Hvis nogen følger en sådan opfordring, og en anmeldt 
demonstration (fælles jagt) bliver kontrolleret af politiet, så vil man formentlig risikere at miste jagttegn, fordi det 
ikke er tilladt at have våben med til en lovlig anmeldt demonstration. Måske en opgave for informationsafdelingen i 
DJ, at gå i rette med den type udsagn på sociale medier? 
I forbindelse med øget information til medlemmerne blev det oplyst, at nogle mailsystemer kan have problemer 
med at udsende mange mails på en gang. Der blev peget på, at man kan bruge platformen Mailchimp som kan løse 
den opgave. Her skal man være opmærksom på at Mailchimp hostes i USA, og at der er en ny GPDR dom, Schrems 
II dommen, som gør de hidtidige grundlag til overførsel af persondata til USA ulovlig. Så hvis man skal bruge en 
tjeneste til at udsende mails er anbefalingen at man få tjeneste til at dokumentere, at man har et lovligt overførsels-
grundlag og overholder Schrems II dommens præmisser, i de tilfælde hvor tjenesten hostes uden for EU, EØS lande 
og de sikre tredjelande. 

Problematikkerne i ovennævnte 3 afsnit kan man formentlig få vejledning til hos juridiske support i DJ. 
 
Pkt. 10  Fastlæggelse af tid og sted for næste kredsbestyrelsesmøde v/ alle 

Næste møde afholdes den 30. marts 2021, via Teams, kl. 19.00 – 21.00. 

  

 
1 Force majeure dækker over en upåregnelig begivenhed uden for parternes kontrol, der ikke kan afværges, og som (midlerti-
digt eller permanent) umuliggør opfyldelse af kontraktuelle forpligtelser, i dette tilfælde overholdelse af vedtægten. Retsvirk-
ningen af force majeure vil typisk være ansvarsfrihed for den part, der ikke kan overholde aftalen, så længe force majeure-be-
givenheden består. 
 



  

 

Godkendelse af kredsbestyrelsens referat 
 
Underskriftblad       Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 
 

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 Vakant  
 

 
JR = jægerråd 


