
 

 

Referat kredsbestyrelsesmøde i kreds 7  

9 november 2020 
 

Sted: via Teams 

  

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: JKJ 

Syg: TDC 

 

1. Velkomst v/kredsformanden 
 

• HHM bød velkommen til et specielt virtuelt møde. 

  
2. Valg af ordstyrer 

• Bjarne Larsen 
 

3. Valg af referent   
 

• Susanna Vang Møller valgt til fast referent. 

 
4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 
 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde  

• Godkendt 

 
6. Kort orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden 

• Der er brugt en del tid på fredningssagen vedr. Tempelkrogen. Der har været info møde i 
oktober. Der bliver arbejdet hårdt og intenst på flere niveauer både i DJ, jægerråd, 
jagtforeninger og kommunen.   



 

 
• Der var ved at komme godt gang i vores foreningsliv, der var mange aktiviteter på 

programmet og mange af dem er blevet afholdt – og så kom der en nye restriktion fra 
statsministeren. Igen kan vi se at der er flere og flere aktiviteter som igen bliver aflyst / 
udsat.  

 
• Der er kommen endnu en ny jagtforening i kredsen. Gentofte jagtforening og Gentofte 

jægerråd. Vi byder dem velkommen og glæder os til samarbejdet. 
 

• Der er godt gang i jagtsæsonen. I skrivende stund er der ikke er kommet en eneste sag vedr 
forsamlingsforbud grundet Covid 19 restriktioner som er blevet DJ adm. Bekendt, ud af at vi 
går på jagt sammen. I flere politikredse er det set at de henviser til DJ vejledning om 
forsamlingsforbud. Hvis vi hører om sager hvor der har været konflikt med politiet, så lad 
os høre om det så vi kan danne os et overblik hvad der sket. 

 
• CORONA-linjen henviser til vejledningen fra DJ når det gælder fællesjagter.  

 
• HHM og MA har været til møde med naturstyrelsen. De er glade for vores samarbejde. Vi 

fik tildelt pladser på årets jagter hos Naturstyrelsen Midtsjælland, og HHM vil nu fordele de 
tildelte så flest mulige foreninger får tilbudt at sende en jæger afsted på jagt.  

 
• Kirsten Skovby er inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe for nationalparker i Danmark af 

miljøministeren.  
 

 
7. Kort orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 

 

• HB har også stor fokus på fredning af Tempelkrogen.  
 

• HUSK at indkalde til jægerrådsmøde og få det i JÆGER til tiden.  
 

 
• Hjortevildtforvaltning. I den forbindelse arbejdes der ud fra DJ´s målsætning ”Fremtidens 

hjortevildtforvaltning”, natursyn og vedtægter. Som en del af målsætningen er det første 
punkt: 1. DJ er grundlæggende enig i vildforvaltningsrådets  målsætning, da de svarer 
overens med jægerforbundets natursyn. Da målsætningerne er udarbejdet tilbage i 2001, 
er DJ af den holdning, at der er behov for en konkretisering af disse mål.  

 

• Struktur processen. På repræsentantskabsmødet i 2020 blev der godkendt 8 punkter. De 
bliver udlagt til to udvalg. Vedtægtsudvalget og organisationsudvalget. De skal så arbejde 
videre med det 8 punkter og senere fremlægge resultater som skal godkendes.   

 



 

• Karin Friis kom med et oplæg hvordan vi i DJ får rekrutteret flere grupper. Vi skal 
selvfølgelig have flere medlemmer, men vi skal HELT SIKKERT ikke glemme dem som 
allerede er her.  

 

• Der er indkommet en sag gennem ”whistleblowerordningen” HB har valgt at gå videre 
med. Der opleves, at der kommer flere sager ind. Flere kan komme under kategorien 
”brok”, en stor del er anonym men det sker at der er navne på. 

 

• HB har besluttet at indstille Nicolaj Pedersen som hjortevildtgruppeformand for område 
Nordsjælland. Der var ikke andre kandidater til posten.  

 
8. Orientering fra Kredskasseren og spørgsmål til samme. 

- Behandling af indkommen ansøgning om indkøb af radioer.  
 

• Kredsbestyrelsen bevilliger hermed at der indkøbes 9 stk. radioer.  
• Anbefaling blev model ”ICOM” Radioerne skal bruges ved større arrangementer bl.a. i kreds 

regi. 
 
 

- Kørepenge til hjælper ved ny-jæger jagt d. 5.12.2020 på Jægerspris Skydeterræn 
 

• Kassereren mener at man som deltager i jagten får en gratis jagt så her burde vi ikke give 
noget. Det har indtil nu ikke været brugt.  

• Der bevilliges dog kørepenge til evt. schweizhundeførere.  

 
- Tilskud til Hunting Skills d. 22.8.2021. 

 

• Hunting Skills har ansøgt om 6000 kr. fra hver kreds. Disse penge er kun til aktiviteter 
vedr. skydningen. Selve driften af Hunting Skills bliver finansieret af penge fra nyjæger 
puljen.  

• OH oplyser at nyjæger puljen betaler kørepenge iht. Hunting Skills. 
 
 

 
- Beslutning om deltagergebyrets størrelse ved Jagtfeltskydning i år 2021 

 

• Der er store udgifter til dette arrangement, så jo flere penge vi får ind fra deltagergebyr 
jo bedre. 

• Der foreslås at vi sætter priser op fra 250,- til 300,- kr.  



 

• Ikke medlemmer af DJ betaler 600,- kr.  

 
 
Max orienterer om budgettet for os selv og det som kommer fra DJ. 
Der er en del penge tilbage på budgettet for 2020.  
Vi har vedtægt bestemte aktiviteter hvor der er afsat et budget som vi allerede nu ved ikke 
holder. Hvordan skal disse aktiviteter finansieres - skal vi tage penge fra andre steder?.  
De midler vi har fået til specifikke aktiviteter i år bliver stående. Og så er der bare flere penge til 
2021 f.eks. dyreskue.  
Der er kommet forslag til, at der sættes penge af til en evt. Hillerød Messe.  
 
 

9. Beretning fra udvalgene/koordinatorerne 
 
- Kort beretning fra fællesmøde med kreds 6 om hjortevildtet. 

 

• Der har været fællesmøde mellem kreds 6 og kreds 7 om hjortevildtet. Dette er et initiativ 
som HHM har iværksat. Desværre 2 afbud til mødet. De to kredsformænd, de to HB-
medlemmer fra kreds 6 og 7 deltog samt hjortevildtgruppeformænd. De kom godt omkring 
i de to kredse. Personerne har lært hinanden bedre at kende, så det bliver nemmere at 
arbejde sammen. Og der er allerede nu aftalt nyt møde, i det nye år. Arbejdsgruppen håber 
på et godt og grundigt arbejde inde for hjortevildt på Sjælland.  
 

• Lars har været til møde med Miljøministeren sammen med landbrugsforeningen i 
Nordsjælland. Hun har bedt om nogle praktiske forslag hvordan man forbedrer naturen på 
åbent land.  

 
 

• Lea Wermelin bad landbruget om at komme med forslag som batter ellers så lover hun, at 
der kommer forslag fra politikerne på Christiansborg. Noget som gav landbruget noget at 
tænke over.  

 

• Buekoordinator Per har et ønske om, at der sendes en person på bueinstruktør kursus. 
Kurset koster 1400,- + overnatning. Der ligger en gammel beslutning om, at alle 
uddannelser betales af foreningerne hvor instruktørerne hører hjemme. Der er en afsat 
en pulje på 10.000 kr., hvor man kan søge til betaling af en uddannelse.  

 
10. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid.  

- Invitationsjagterne i NST 
 

• Der er sendt invitationer ud til jagtforeningerne. Jagterne afholdes i januar 2021 på 
Midtsjælland 



 

 
- Opstart forberedelse til kredsmøde søndag d. 7.3.2021 i Multihallen i Borup. 

 

• Indkaldelse skal i JÆGER senest januar nr. så alle frister overholdes. 
• Der er nedsat et udvalg bestående af HHM, ME og SVM, som laver en drejebog for 

kredsens årlige kredsmøde.    

 
11. Evaluering af afholdte aktiviteter. 

- Kreds 7 deltagelse ved Rep. mødet i DJ 
 

• Vi havde 6 udeblivelser til mødet. 6 uden afbud. Hvordan kommer vi tættere på 
jægerrådene og får fortalt dem hvor vigtigt det er at man møder op.  

 

• Kredsbestyrelsen har fået en redegørelse fra kassereren ang. Delegerede som gentagende 
gange er udeblevet til repræsentantskabsmødet – uden afbud. Kredsbestyrelsen fik oplyst 
navnene op de udeblivende og drøftet den fremtidige procedure. Kredsbestyrelsen 
opfordrer jægerrådene til at tage stilling til, at dette er uacceptabelt og kredsbestyrelsen vil 
til næste kredsmøde oplyse navne på dem, så de ikke genvælges på kredsmødet.   
 

• Der er afholdt reguleringskursus. 17 deltagere. Godt kursus. God tilbagemelding fra 
kursisterne.  

 
 
 

12. Indstilling til hædersbevisninger på næste kredsmøde til inspiration for HB-medlem. 
 

• Der blev drøftet evt. navne til indstilles til div. Nåle.  
• HUSK nu at indstille flere.  
• Der bliver anbefalet, at MA videregiver besked til HB, at udvalget af nåle er for lille. 

Udvalget et for smalt.  

 
 

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

• CORONA har gjort, at der er aktiviteter som bliver aflyst og så kommer der nye til. Og dette 
skaber frustrationer ude i landet. I den forbindelse har vores tillidsmænd oplevet mindre 
heldige kommentar fra medlemmer.  

 



 

• TC har kontakt Johannes fra JÆGER. De laver en artikel i JÆGER om regulering. Der er også 
aftalt at der afholdes et nyt reguleringskursus.  

 

• FP har gang i en hel masse vedr. fredning mm i området omkring ham.  

 

• CB fortæller om en ornitolog i Hørsholm, som lave undersøgelsen iht. støj fra skydebaner. 
Heldigvis har vi DJ og MA, som er helt opdateret på disse sager.  

 

• Urørt skov. HC har deltaget på møde omkring dette. Det er som at stikke hånden ind i et 
bistade. Vi skal være vaks ved havelågen.  

 

• TB ansvarlig for afviklingen af hagl skydeprøver. Der Har været mange op til prøve siden Corona 
kom til landet. Behovet har været stort da en del prøver er blevet aflyst i foråret  

 
 

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

• Møde med koordinatorerne  er fortsat planlagt at bliver en gang i FORÅRET 

 

• Næste kredsbestyrelsesmøde er 10/12.                      

 
15. Eventuelt  

 

• Ingen kommentar  

 

 

Referent 

Susanna Vang Møller 

 
 

 

   


