
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ kredsformand 

TA bød velkommen 
 
 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ kredsformand 

TA kunne fortælle at der ikke var sket meget siden kredsmødet den 8. juni.  

 

Pkt. 03 Konstituering af kredsbestyrelse v/ TA – EVJ 

  Valg af sekretær: UC valgtes til sekretær 

  Valg af næstformand: Ove Pedersen valgtes til næstformand 

  Valg af kasserer: Tonny Mikkelsen fortsætter på posten 

  Valg af koordinatorer: 

 

Se skema herunder: 

 

Kreds 5 

Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: Lørdag den 26.06.2021 Tid: 10:30 – 16:00 
Sted: Ærø 
Mødeleder: kredsformanden Referent: sekretæren 

Kredsbestyrelse / HB 

Init. Navn Jægerråd / repræsenterer 

TA Thomas Albertsen Kredsformand + 

EVJ Ejgil Valdemar Jensen HB-medlem + 

LU Lars Udengaard HB-suppleant + 

TM Tonny Mikkelsen Kredskasserer - 

BJ Bernt Jessen JR Odense - 

  JR Assens - 

JHF Jacob H. Foged JR Svendborg + 

JT Jens Thomsen JR Fåborg-Midtfyn + 

UC Ulrik Christensen JR Middelfart (sekretær) + 

OP Ove Pedersen JR Nordfyn (næstformand) + 

  JR Ærø - 

  KS Kristian Spodsberg JR Nyborg - 

SHM Søren Helding Madsen JR Kerteminde - 

  JR Langeland - 

JR = jægerråd, + = deltagelse, - = fraværende 



  

 

LO  
 

Lars Olsen  
/Riffel 

Fortsætter 

PK
  

Per Knudsen  
/Hunde 

Overvejer stop 
 

PEN
  

Poul Erik Nielsen  
/Flugtskydning 

PEN stopper - der er gang i at finde en ny – Jagtforeninger på Fyn 
har fået tilsendt mail om at melde de aktive instruktører i deres for-
ening. Derefter vil de blive inviteret til et møde, hvor man kan 
vælge en koordinator fra ”egne” rækker. 

PNO 
 

Per Nyegaard Olesen  
/Friluftrådet Nord 

PNO er gået af og blevet erstattet af Flemming Kjærulf 

FK 
  

Fini Kjærsgaard  
/Friluftrådet Syd 

Fortsætter 

BA 
  

Brian Andersen  
/Jagthorn 

Fortsætter 

KB 
  

Kim Broholm  
/Vildtplejerådgiver - Jagtsti 

Fortsætter 

TP 
  

Torben Pedersen  
/Hav og Strand 

Fortsætter 

SJ 
  

Steffen Jensen  
/Bue 

SJ er stoppet og erstattet af Morten Stokkedahl 

OP
  

Ove Pedersen  
/Nyjæger - Jagtprøve 

Fortsætter 

CL 
  

Claus Lauritsen  
/Web 

Fortsætter 

JHF Jacob H. Foged 
/ Uddannelse 

Nyudnævnt som kursus/uddannelses koordinator 

EA 
  

Erik Andreasen  
/Hjortevildt 

Fortsætter 

HKN 
  

Hans Kristian Nielsen  
/Mårhunde - Regulering 

Fortsætter 

TM Tonny Mikkelsen 
- Skydevogn 

Fortsætter 

   
 

 

 

 

Pkt. 04 Bestyrelsens forretningsorden v/ TA – EVJ 

HB suppleant er pt udenfor kredsbestyrelsen, men kredsbestyrelsen ønsker at ændre forretningsor-
den så HB suppleant er med til kredsbestyrelsesmøder, for at være informeret om hvad der sker i 
kredsen. Suppleant får taleret – ikke stemmeret. 

LU ændrer forretningsorden. 

 

Pkt. 05 Formandsmøde med jagtforeningsformænd v/TA 

  TA spurgte til emner til et møde med jagtforeningsformænd i Kreds 5. 

  Følgende emner blev bragt op: 

  JT - Jagtforeninger nu og i fremtiden, evt. kunne man invitere Karen Friis. 

  EVJ - Måske ”lokke” med spisning. 

  JF - Aktiviteter for jægere. 

  OP - Hvordan fanger vi jægere fra weekend kurser. 

  LU – Kredsen har penge til aktiviteter. 

 

 



  

 

Pkt. 06 Møde med koordinatorer v/TA 

Afholde et møde på en fredag, hvor man starter med lerdueskydning, lidt godt på grillen, derefter 
afholde møde. EVJ kontakter Hans Erik, hvor vi var sidste år. 

  
Pkt. 07  Status på gravtræningsanlæg v/EVJ 

EVJ har fået tilsendt mail fra HKN med et ønske om at få overført det tilskud kredsen har givet til 
et gravtræningsanlæg på skydebanen i Barløse ved Assens. Dette på baggrund af at HKN ikke me-
ner der sker noget med byggeriet af gravtræningsanlægget i Barløse. 

EVJ har været i kontakt med Kim Garner som er den der har gang i projektet i Barløse, og har fået 
tilsagn om at de er i fuld gang med at bygge. De har afventet landzonetilladelse og byggetilladelse, 
men de er på plads, samt der er opstartet en ny forening under DJ, med navnet GCF – Gravtræ-
nings Center Fyn. 

Kim Garner kunne fortælle EVJ, at Claus Larsen, Fagkonsulent for Danmarks Jægerforbunds pro-
jekt for bevarelse af gravjagt i Danmark, havde meddelt KG at den mekaniske dukke, som GCF var 
lovet, var frataget dem og givet til HKN og hans projekt. 

Kredsbestyrelsen var enige om at så længe KG ikke havde opgivet og sagt at projektet ikke blev til 
noget, så blev de lovede støttekroner ved dem. 

EVJ giver HKN besked om dette, og giver samtidig besked om at HKN er velkomment til at søge DJ 
puljen til næste år. 

EVJ tager fat i den overordnede til Fagkonsulent Claus Larsen ved DJ og får en forklaring på hvor-
for man har frataget den mekaniske dukke fra GCF, uden at sikre sig om projektet var i gang eller 
ej. 

 

Pkt. 08 Behandling af indkommet forslag fra Fangel Jagtforening v/TA 

Kredsbestyrelsen giver accept til at gå videre med at indsende det indkomne forslag til hovedbesty-
relsen, for at få det gennemgået i HB og få det med til repræsentantskabsmødet. 

 

Pkt. 09 Afløser til hjortevildtsformand v/EVJ 

Udsættes til næste møde 

 
Pkt. 10  Laser Shot – står ved Poul Erik Nielsen, afløser skal findes v/EVJ 

Udsættes til næste møde 

 

Pkt. 11  Økonomi ved Kredskasserer 

  Kredskasserer deltager ikke i møde, udsættes til næste møde. 

 

Pkt. 12  Orientering og nyt fra Jægerråd v/alle 

Udsættes til næste møde 

 

Pkt. 13  Andre emner v/alle 

  Gamefair kører – dem der skal deltage fra Kredsen har fået besked. 

  TA og EVJ deltager fra Kredsen 

OCC-messen var oppe og vende, da TA var blevet kontaktet at OCC, Kredsen ønsker stadig ikke at 
involvere sig i landsdækkende messer/udstillinger, dette bør være DJ, Kalø, Kredsen støtteer gerne 
med ”arme og ben”, resten er DJ. 

 



  

 

Godkendelse af kredsbestyrelsens referat 

 

Underskriftblad       Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

 

Jægerråd / HB Navn Underskrift 

Kredsformand  Thomas Albertsen   

 

HB-medlem Ejgil Valdemar Jensen  

 

HB-suppleant 

 

Lars Udengaard  

Kredskasserer Tonny Mikkelsen  

 

JR Ærø   

 

JR Faaborg-Midtfyn Jens Thomsen  

 

JR Svendborg Jacob H. Foged  

 

JR Nyborg Kristian Spodsberg  

 

JR Kerteminde Søren Helding Madsen  

 

JR Nordfyn (næstformand) Ove Pedersen  

 

JR Middelfart (sekretær) Ulrik Christensen  

 

JR Assens   

 

JR Odense Bert Jessen  

 

JR Langeland   

 

 

JR = jægerråd 


