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Kredsårsmøde kreds 5                   05-03-2020 
Sted: Dalum Landbrugsskole 

Tilstede: 100 stemmeberettigede og 3 gæster. 

Dagsorden. 

1. Valg af stemmetællere 

2. Valg af dirigent 

3. Beretning om kredsens virksomhed v/kredsformand, Ejgil V. Jensen 

4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug v/kasserer, Tonny S. Mikkelsen 

5. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde v/ HB medlem Ejgil V. Jensen 

6. Orientering v/DJ formand, Claus Lind Christensen 

7. Orientering om DJ’s økonomi v/direktør Michael Stevns 

8. Orientering fra aktivitetskoordinatorerne 

9. Valg af kredsformand 

10. Valg af HB medlem 

11. Valg af suppleant til HB 

12. Valg af aktivitetskoordinatorer 

13. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

14. Præsentation af kandidater til formandsposten 

15. Orientering om NY STRUKTUR 

16. Indkomne forslag 

17. Eventuelt 

Ejgil byder velkommen, og maner til, at man overholder tidsfristen for tilmelding til mødet! 

Man enedes om at slå punkt 3+5 sammen, ligeså punkt 6+15. 

Ad1. Stemmetællere: Steen Thomsen, Vagn Åge Agri og Poul Erik Nielsen. 

Ad2. Dirigent: Arne Greve. 

Ad3+5. I dag er det første gang i 4 år, at alle jægerråd er repræsenteret, dog mangler Langeland. Jeg fik en 

lidt dårlig start efter Georg, men nu skal vi se fremad, deles om opgaverne og løfte i flok. 

1. mårhundekursus løber af stablen d. 7/3 og mange har tilmeldt sig. Kredsen har haft en tilbagegang på 11 

medlemmer, så vi skal være mere aktive i medlemshvervningen. 

Ang. Muslingeskrab er det sendt videre til Niels Søndergaard, som har kontaktet John Friborg (formand for 

strand- og havjagtudvalget), der skal ligges pres på Fiskeriministeriet! 

Der har været afholdt 17 kurser i kredsregi. 3 medlemmer i kreds 5 , har gennemgået DJ’s uddannelse 

”Ledelse af frivillige”.  

Fra 2021 og 3 år frem skal der ske en udfasning af brugen af plasthaglskåle. 

Til slut vil jeg gerne takke kredsbestyrelsen, administrationen og alle frivillige for godt samarbejde. 
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Ad4. Kredskasserer gennem 3 år Tonny S. Mikkelsen gennemgik regnskabet, som genererede et overskud 

på kr. 112.034 som overføres til kredsen i næste års budget. 

Jens Thomsen: ”Hvorfor skal kredsen betale for landsdækkende arrangementer?” 

Jens Kjær: ”Der er udbetalt et stort tilskud fra Kalø, så det er ikke så slemt som det ser ud.” 

Ad6+15. Der er foretaget en stor tilfredshedsundersøgelse i befolkningen, som viser at folk accepterer jagt. 

De er også positive i forhold til jægernes løsning af samfundsopgaver (reguleringer). 

Der er midtvejsevaluering af jagttider, og også af udsætningsforliget. Der er foretaget lidt forskydning af 

jagttiden på hare, og 4 fuglearter er fredet. Mht. udsætning, vil der nok blive gennemført en reduktion på 

store udsætninger, men der er respekt for mindre udsætninger (jagtkultur). Omfanget tager udgangspunkt i 

indsamlet data. 

Jagttegnsløsere i kreds 5 er faldet med 200. Medlemssituationen er status quo. 

Kristian Spodsberg: Medlemstilbagegang på landsplan? Hvordan ser det ud? 

René Nordfyns: Hvad vil du gøre for jagten? Du er utilfreds med Lea Wermelin, men gør du noget? DCU 

målinger bliver foretaget af freelancere som er DOFer! Det er gamle statistikker som bruges. 

Christian Nordfyns: Gæs og svaner? Er der beregninger på, hvor meget ekstra gødning de udleder? 

Flemming Sørensen: på grund af internationale aftaler har vi igen mistet jagt. Hvorfor har vi ikke jagt på 

bramgåsen, den er i fremgang? 

Claus Lind: Bureaukrati, tyskerne er imod, desværre. 

Søren: Overvejer I gråanden i januar? 

Claud Lind: Ja, det gør vi, men det skal være på et biologisk grundlag. 

Morten Fangel: Hvorfor promoverer vi os ikke noget bedre? Vi skal synliggøre os meget mere. 

Hans Frimor + Jens Thomsen: Ekstraordinære medlemmer er ikke ekstra hoveder! 

Struktur: 

Udvalget er kommet med et oplæg. HB har lavet nogle principper til strukturen. 

Herefter gennemgik Claus LInd HB’s oplæg til en ny struktur. 

Kristian Spodsberg: Hvorfor er vi ikke nået længere? Vi har talt om det længe! 

Claus L: Der var modstand fra andre kredse. 

Kristian: Vi er tilbage på status quo! 

Claus L: Det der giver mening for jer, det gør I! Så gør de andre det de vil. 

Claus Svendborg: Vi er for mange gamle og for få unge. De unge skal have mere indflydelse. 

Claus L: Enig, men det tager tid. 

Kaj R. Bogense: Bliver det muligt, at lave en landsdækkende strandjagtforening i DJ?  

Claus L: Ja, det er muligt. 

Jens Thomsen: På sigt? Hvor lang tid er det? 

Claus L: Vides ikke. 

Kristian S.: Hvordan får vi flere med til møderne? 

Claus L: Kommunikation, vi er nødt til at hjælpe hinanden. 
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Ad7. Jens KJær: Gennemgang af forsikringer (bestyrelse, udland, jægerforsikring, øvrige forsikr. for 

foreninger). DJ er i gang med en foreningshåndbog (med al information). En erfagruppe vil evaluere den, 

når den er færdig. 

Jens Kjær gennemgår DJ’s økonomi. 

Flemming: Kan økonomien blive ved at holde, når vi ikke får flere medlemmer? 

Jens K: Vi kan ikke overleve uden medlemmer. Vores egenkapital på 48 mill. skal bruges på at lave 

aktiviteter, vi skal ikke spare op! 

Lars: Hvor mange hat tilmeldt sig 3 mdr. Gratis medlemskab, og hvor mange fortsætter? 

Jens K: Det ved vi, men jeg har ikke tallet her. Send mig en mail. 

Kristian: Hvor mange udmeldelser? 

Jens K: Det kan ses på medlemssiden.  

Ad8. En hurtig gennemgang fra de fremmødte koordinatorer. 

Det er muligt at aflevere vildtaffald på Fangel Biogas tlf:21741123. 

Ad9. En kandidat, Hans Christian Nielsen, valgt. 

Ad10. En kandidat, Ejgil Valdemar Jensen, valgt. 

A11. En kandidat, Hans Christian Nielsen, valgt. 

A12. Kredsbestyrelsen mener, at det er de respektive udvalg, der selv peger på en kandidat, som godkendes 

af kredsbestyrelsen.  

A13. Gennemgang med opråb af de indstillede. 

Ad14. Præsentation af de to formandskandidater: Claus Lind Christensen og Jesper Enggård. Begge brugte 

deres taletid til at profilere sig. 

Ad16. Der er indkommet 1. forslag fra Verner Frandsen. Ændring af forvaltningen af råbuk. Verner læste sit 

forslag op for forsamlingen. Afstemning: 97 stemmer, 1 ugyldig, 2 blanke, 54 nej, 40 ja. Forslaget nedstemt. 

2. Forslag. Kreds 5 foreslår, at DJ tager punktet om strukturen af dagsordenen på repræsentantskabsmødet. 

Afstemning: 74 ja, 17 nej, 3 blanke. 

Ad17. Gitte Strandager: Angående forseelser som vedrører jagttegn, forstår jeg at DJ kan henvise til en 

advokat som kan hjælpe? 

Claus Lind: Mikala hjælper allerede. 

 

 

 


