Møde i Kredsbestyrelsen
2021-03-15

Referat kredsbestyrelsesmøde
15. marts 2021 kl. 1900 – 2100
Teams
Sted

Mødedeltagere

Bjarne Jensen (BJ)
Henrik Skibsted Jakobsen (HSJ)
Jesper Skovgaard Jensen (JJ)
Kim Jepsen (KJ)
Morten Friis Knudsen (MK)
Steen Ulrich Rasmussen (SR)
Christian Clausen (CHC)
Bo Simonsen (BOS)
n/a

Administrationen

Fraværende/afbud

Mødet slut

Claus Rosdahl (CR)
Jens Hovmand (JH)

21:10
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1. Godkendelse af dagsorden
Ansvarlig:
BOS
Sagsfremstilling:
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Dagsordenen indstilles til godkendelse.
Bemærkninger:

Beslutning:
Dagsorden godkendes, dog med tilføjelse af et punkt om økonomi, der indsættes mellem Koordinatormøde
og Kredsen rundt.
Kommunikation:
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Ansvarlig:
HJ
Sagsfremstilling:
Bilag:
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Referat godkendes. Underskrives så snart der kan afholdes fysiske kredsbestyrelsesmøde.
Bemærkninger:
Beslutning:
Referatet godkendes. Se kommunikation.
Kommunikation:
HSJ redegør overfor BOS hvordan den tidligere kredsbestyrelse har indført at referaterne godkendes
på følgende måde:
Efter afholdt kredsbestyrelsesmøde udsendes et referatudkast af sekretæren. Det gives i udkastet en
rimelig frist – typisk mindst en uge, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan reagere på evt. misforståelser
eller fejl/tilføjelser.
Når fristen udløber tilretter sekretæren efter de modtagne kommentarer og udsender et
endeligt/godkendt referat. Referatet udsendes til bestyrelsesmedlemmerne samt kredsens
webkoordinator, som lægger referatet ud på DJ’s hjemmeside.
Denne procedure er indført for at give kredsens medlemmer adgang til at se referaterne langt
tidligere end hvis de skulle afventes næste bestyrelsesmøde, hvor referatet så vil kunne underskrives.
På de fysiske kredsbestyrelsesmøder underskriver kredsbestyrelsesmedlemmerne referaterne, der
opbevares hos sekretæren.
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3. Hunting skills
Ansvarlig:
BOS
Til dette punkt er Finn Hvid Berthelsen inviteret.
Sagsfremstilling:
Finn giver en kort orientering om arrangementet. Der skal afklares i hvilket omfang, der er behov for
støtte fra kredsen.
Bilag:
Hunting Skills 22.08.21 – powerpoint med foreløbigt program er udsendt med dagsorden til mødet.
Økonomi:
Der søges om at kredsen vil yde et bidrag til kørselspenge ca. 3500 – 5000 kr.til det Hunting Skills
arrangement, der arbejdes på i et samarbejde mellem kreds 6 og 7.
Økonomi og budget for arrangementet vil blive lagt frem for bestyrelsen.
Indstilling:
Til orientering
Bemærkninger:
Beslutning:
Allerede på sidste kredsbestyrelsesmøde besluttede kredsbestyrelsen at bevillige op til 6000,- kr. til enten
patroner eller kørselspenge til dette arrangement. Dette gælder fortsat og bliver hermed bekræftet
overfor Finn Hvid Berthelsen.
Kommunikation:
Finn Hvid Berthelsen gennemgår baggrunden for udviklingen af Hunting Skills og fortæller om
arrangementet. Kommunikation gennem kreds, jægerråd og jagtforeninger så nyjægere i alle aldre nås er
afgørende.
Kredsbestyrelsen nikker ja til at ville kommunikere Hunting Skills ud til medlemmerne/potentielle ny
medlemmer gennem organisationen, når arrangementet er på plads.
Anvendelse af de sociale medier vil også være en god idé, hvilket dog forudsætter at arrangørerne laver
annonceringen, så de let distribueres via de sociale medier.
Der skal også bruges to frivillige DJ repræsentanter fra hver kreds til en DJ stand på Hunting Skills. Der vil
være en beskrivelse af opgaven for disse repræsentanter. En af de primære opgaver vil være at rekruttere
nye medlemmer.
Flere af kredsbestyrelsesmedlemmerne tilkendegiver, at de gerne vil deltage i dette.
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4. Konstituering
Ansvarlig:
Kredsbestyrelsen
Sagsfremstilling:
Der skal findes en ny kredskasserer. Overvej om det kan være en opgave for dig. Alternativt skal der
findes en person udenfor kredsbestyrelsen.
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til beslutning
Beslutning:
Bjarne Jensen er udnævnt til kredskasserer i kreds 6.
Kommunikation:
BOS pointerer at der ikke skal konstitueres en ny bestyrelse på baggrund af det nyligt afholdte
ekstraordinære kredsmøde.
Udfordringen med at finde en ny kredskasserer er løst, da Bjarne Jensen har sagt ja til opgaven og
Jens Hovmand går nu i gang med overdragelsen.
Kredsbestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at sige en stor tak til Jens Hovmand for en solid
indsats på posten igennem mange år.
Kredsbestyrelsen ser frem til et godt samarbejde med Bjarne på posten. Tak fordi du tog imod
stafetten.
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5. Årsmøde Jægerråd
Ansvarlig:
Kredsbestyrelsen
Sagsfremstilling:
Der skal fastsættes årsmøder for samtlige jægerråd.
Deadline for annoncering
Valgt tid og sted
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til orientering

Bemærkninger:

Beslutning:

Kommunikation:
Sorø jægerråd: 20. april – mødet er annonceret
Vordingborg jægerråd: 10. maj – vil blive annonceret
Slagelse jægerråd: ikke planlagt endnu. Planlægges indenfor 14 dage. Forventet ultimo april/primo
maj.
Ringsted jægerråd: 15. april – annonceret
Næstved jægerråd: 12. maj – ikke annonceret endnu
Lolland jægerråd: 11. maj – annonceret
Guldborgsund jægerråd: planlægges så sent som muligt inden 17. maj.
Faxe jægerråd: ingen information
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6. Kredsens årsmøde
Ansvarlig:
BOS / CHC
Sagsfremstilling:
På Jægerforbundets hjemmeside er der nævnt den 17. juni. Er dette stadig korrekt?
Vi bør satse på et fysisk møde, men med virtuelt møde som alternativ.
Der skal afklares hvor og hvornår.
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til beslutning

Bemærkninger:

Beslutning:
Kommunikation:
Mødet er planlagt til den 17. juni kl. 19:00 i Herlufmaglehallen. SR har fået ok til et aftenmøde i
stedet for et heldagsmøde med bespisning.
BOS har fået ok fra Susan Jørgensen til at være dirigent.
Evt. indkomne forslag til behandling på mødet skal være fremsendt inden 1. juni, da det skal sendes
ud med dagsordenen til mødet.
Pt. ikke andre punkter til mødet end standardpunkterne jf. vedtægterne.
HB-suppleant – BOS vil gerne stille op til posten som HB-suppleant, så den tidligere tradition med at
kredsformanden også er HB-suppleant genoptages. Pt. er der ikke kendskab til andre kandidater.
BOS ønsker at kredsen fortsætter proceduren omkring valg af kredsbestyrelse, fagkoordinatorer og
repræsentantskabsmedlemmer som det tidligere er praktiseret.
Der efterspørges en opgørelse af hvor mange hvert jægerråd skal stille med til repræsentantskabet.
Denne liste udsendes normalt, så jægerrådene kan indstille repræsentantskabsmedlemmerne og
suppleanterne på årsmøderne. BOS forventer at denne liste vil kunne udsendes i løbet af ca. 14 dage.
BOS vil bede koordinatorerne om at sende en skriftlig beretning for deres fagområde, så det kan
udleveres til kredsmødet. HSJ forslår at det udsendes sammen med dagsordenen, da det var et ønske
fra medlemmerne til det sidste kredsmøde, hvor koordinatorernes beretninger blev uddelt på selve
kredsmødet, men hvor nogle fandt det svært at læse disse beretninger samtidig med kredsmødets
afholdelse. BOS – vil tilstræbe at beretningerne vil blive udsendt med dagsordenen.
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7. Orientering fra HB og kredsen
Ansvarlig:
BOS / CHC
Sagsfremstilling:
Kort orientering med nyt fra HB og Kalø
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til orientering
Bemærkninger:
Beslutning:
Kommunikation:
CC – intet specifikt at berette.
Der spørges til det netop afholdt møde i Vildtforvaltningsrådet, men CC har ikke modtaget information
endnu.
Sidst på mødet har CLC dog skrevet en mail med information om at andeudsætninger er ”sparket til
hjørne”.
BOS – beretter om den forventede fusion mellem FADB og DJ. Forventer at vi i kredsen på sigt vil få
rigtig gode træningsforhold med nye bueskydebaner, når fusionen engang falder på plads.
CC- De store udfordringer med EU-direktiver omkring beskyttelse af naturen, herunder 10% særlig
beskyttet natur giver os jægere store udfordringer. Der har været lavet et oplæg til hovedbestyrelsen
og der vil blive afholdt webinarer om dette, hvor vi kan diskutere hvorledes udfordringerne evt. skal
tackles. Det er tanken at kreds 2 og kreds 6 skal deltage sammen i dette, så vi i samarbejde på tværs
af landet kan bidrage med input til håndtering af udfordringerne.
CC – fortæller at alt ser meget svært ud lige nu og vi sikkert vil kunne forvente store ændringer ift.
hvordan jagten hidtil har været i Danmark.
HSJ – efterspørger det politiske beredskab i form af en taskforce, der har været talt om siden fx
strukturudvalget fremlagde sit arbejde. Det virker som om ledelsen/hovedbestyrelsen konstant er på
bagkant af situationen, hvilket kan synes underligt, når der fx er lagt mange ressourcer i udarbejdelse
af DJ’s natursyn og vores arbejde for FN’s verdensmål. Har svært ved at se, hvorfor vi som jægere
ikke kan leve med at der ikke er jagt i de nye Naturnationalparken, der pt. planlægges. Overordnet
set, er det et meget lille areal, som nu tages ud til naturbeskyttelse – hvilket vil være helt i tråd med
vores prioritering om at sætte vildtet før jagten og jægerne.
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8. Hundekoordinator
Ansvarlig:
BOS
Sagsfremstilling:
Der skal vælges en ny hundekoordinator efter Michelle har valgt at stoppe. Niels Hardy Henriksen
håndterer de kommende prøver. Han har desuden tilbudt sig som ny koordinator.
Der skal overvejes hvordan prioriteringen mellem stående og apporterende hunde håndteres. P.t.
anvendes største del af ressourcerne på hundeområdet på primært stående hunde bl.a. i forbindelse med
markprøver.
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til orientering

Bemærkninger:

Beslutning:
Kredsbestyrelsen bakker op om Niels Hardy Henriksen som ny hundekoordinator. Niels Hardy Henriksen er
udnævnt til hundekoordinator i kreds 6.
Kommunikation:
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9. Koordinatormøde
Ansvarlig:
BOS / CHC
Sagsfremstilling:
Der skal snarest muligt afholdes koordinatormøde. Vi bør afvente, at dette kan ske fysisk og ikke kun som
et online møde. Hvordan skal formen på mødet være?
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til orientering
Bemærkninger:
Beslutning:
Punktet vil blive behandlet igen på næste kredsbestyrelsesmøde.
Kommunikation:
BOS ønsker at afholde et koordinatormøde så snart det kan lade sig gøre at mødes fysisk.
JJ foreslår at man mødes til et udendørs møde, hvilket der er tilslutning til.
Bo har undret sig over hvorfor der har været så stor udskiftning på nogle af koordinatorposterne. Hvad kan
der gøres, så de holder lidt længere?
Dette diskuteres i kredsbestyrelsen med forskellige forslag, men uden en endelige afklaring.
SR foreslår at vi inviterer lokalredaktør Thomas Lindy med til koordinatormødet, så koordinatorerne lærer
ham at kende og får information fra Thomas om, hvad der kan være gode historier at bringe i Jæger.
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10.

Økonomi

Ansvarlig:
Kasserer JH
Sagsfremstilling:
Status for kredsens økonomi
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til orientering

Bemærkninger:

Beslutning:
Kommunikation:
Da JH ikke deltager i mødet orienteres ikke om status for kredsens økonomi. Dog bemærker BOS at
grundet det lave aktivitetsniveau på baggrund af corona-situationen har der ikke været de samme
omkostninger som i et normalt år. Så hvis nogen ønsker at igangsætte aktiviteter, så kom endelig frem
med ønskerne så der kan blive truffet beslutning om evt. bidrag fra kredskassen.
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11.

Kredsen rundt

Ansvarlig:
Kort orientering fra hvert enkelt jægerråd.
Sagsfremstilling:
I bedes forberede en kort orientering med fokus på:

a.
b.
c.
d.
e.

Grønt råd
Regulering
Arrangementer
Jagtforeningerne
Forhindringer / Sten på vejen

Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til orientering

Bemærkninger:

Beslutning:
Kommunikation:
De tilstedeværende jægerrådsformænd beretter på skift om nuværende status i deres jægerråd indenfor
områderne: Grønt råd, Regulering, Arrangementer, Jagtforeningerne og eventuelle forhindringer eller
udfordringer.
Overordnet kan konkluderes, at aktivitetsniveauet er lavere end normalt grundet COVID-19 og at de fleste
trods dette alligevel formår at holde noget i gang, så man er klar til når samfundet åbner igen.

13

Møde i Kredsbestyrelsen
2021-03-15

12.

Eventuelt

Ansvarlig:
Udvalgsformænd
Sagsfremstilling:
Herunder fastlæggelse af kommende mødedatoer.
Bilag:
Ingen
Økonomi:
Ingen
Indstilling:
Til orientering
Beslutning:
Næste møde fastlægges til den 20. maj kl. 18:00 til spisning med mødestart kl. 19:00 hos Frank Lilholm
Pedersen, Svinøvej 157, 4750 Lundby.
Kommunikation:
HSJ spørger til hvem som administrerer Facebooksiden for Kreds 6 og dermed er ansvarlig for styringen af
medlemmerne i gruppen. Har undret sig over at tidligere medlemmer af DJ, stadig er medlemmer i denne
lukkede gruppe, selvom de har meldt sig ud af Danmarks Jægerforbund. De bør ikke have mulighed for at
have denne gruppe til at kommunikere i. BOS vil gøre noget ved dette, da han har
administratorrettigheder til gruppen.
BOS opfordrer alle til at lægge noget op på siden jævnligt, da det vil gøre Facebooksiden væsentligt mere
interessant for medlemmerne og dermed få flere til at følge med i kredsens aktiviteter.

14

