
Referat 

 

Kredsbestyrelsesmøde for Kreds 4 

 

 

Mandag d. 31. maj 2021 kl. 18.00 i Jels 

Ørstedvej 10. 6630 Rødding   

 
 

 

Bestyrelses 

Medlemmer: Poul Bundgaard, Kredsformand PB                               Ok  

 Jens Venø Kjellerup, Hovedbestyrelsesmedlem JVK       Ok    

 Anders Jæger Jacobsen, Vejle AJJ         Ok  

 Jens Hangaard Nielsen, Sønderborg JHN        Ok    

 Jesper Bjerrisgaard, Fredericia JB        afbud  

Jan Holm, Fanø JH           Ok   

Uffe Nissen , Esbjerg UN         Ok 

 Kurt Beck, Varde KB          Ok   

Finn Hahn, Vejen FH          Ok  

 Merete Callesen, Tønder MC         Ok  

 Erik Nicolaisen Aabenraa EN        Ok  

 Chr. Thye Haderslev CT          Ok   

Gunnar Bennedsen, Kolding GB        Ok 

Allan Højrup, Billund. AH         afbud 

 

    

 

 

 

Afbud:  JB og AH    

 

Referat: JHN 

                  

Referat   

 
1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: 
Bemærkninger      

                                                                                               

Referat fra marts 2021.                             Bilag       Godkendt      

 
  
 

2 
Orientering om kredsens aktuelle situation v/PB 

 

 



Organisations udvalg. Møder om strategi, udstillingspuljen, 

alkoholpolitik (HB skal komme med et klart skriv om emnet), 

råvildtrådgivere, markvildtindsatsen, markvildtlaugene m.m. 

 

Fordeling af de ansøgte midler fra DJ-puljen. De fleste penge blev 

uddelt. Nogle poster var der fuld dækning for.  

 

Indberetning af udsætninger. Der er ikke fundet hjælpere til dette. 

 

Udpegning af suppleanter til div poster. De udpegede godkendes af 

PB. 

 

Messer/udstillinger i 2021 & 2022. To messer er tilbudt kredsen. 

Der ene er en international messe i Neumünster 1. – 3. april 2022. 

den 25. – 27. 2022 messe i Fredericia. Til begge messer tilbydes 

lokale hjælpere. Kalø inddrages i messen i Fredericia. 

Der er tilbudt kredsen en plads i Ribe. Den skulle der betales for. 

Kredsen afviste dette. 

 

Hjortevildtgruppen Sønderjylland har haft konstituerende møde 

V/JHN  
Årshjul for hjortevildtgruppen, samt ansvarsfordeling af opgaver 

 

Gruppens opgaver defineres og indsættes i et årshjul. De enkelte opgaver 

tilknyttes en ansvarsperson, som har ansvaret for den enkelte opgave. 

Arbejdsdelingen følger kommissoriet og retningslinjerne for arbejdet i de 

regionale hjortevildtgrupper. Kort skitseret: 

 

Formandskabet: Koordination i gruppen, herunder overordnet ansvar for 

bestillinger fra den Nationale Hjortevildtgruppe – fx nye jagttider samt 

årsrapporter. 

 

Øvrige medlemmer: Deltager i gruppens arbejde og hjælper med at sikre 

fremdrift i alle opgaver, som gruppen er blevet bedt om at udføre eller andre 

opgaver som gruppen er enige om at løfte. Fx udarbejdelse af fagligt indhold til 

årsrapporter, afholdelse af lokale årsmøder m.m. 

 

Sekretariatet: Udsendelse af dagsordner og mødereferat, herunder 

offentliggørelse på gruppens hjemmeside. Faglig support, hvis gruppen ønsker 

det. Det er ikke sekretæres opgave, at udarbejde fagligt materiale for gruppen, 

herunder fx årsrapporter m.m.  

 

Forretningsorden for Kredsen. Der skal skrives en ny med div til 

rettelser. Skal renskrives PB. 



 
 

 
 

4.   Nyt fra HB V/ Jens Venø. Orientering om: Fældesangst, 

vildtplejerådgivere m.m. Der blev fortalt om et foredrag som HB og 

dernæst kredsene havde fået. Emnet var megatrents – det der styrer 

politikken i Danmark. 

   
 

 

 

 

5. Økonomi. 

 

Hvad skal der ske med de ekstra penge, som kredsen har pt. Er der 

idéer til hvad vi skal støtte op omkring eller invester i, så vi kan 

hjælpe uden i foreningerne/ Jægerråd. 

Ideliste: aktiviteter for jægerrådene, køb af skydevogn for buejagt, 

baggrundstæppe for messer, ekskursioner, telte (sammenklappelige) 

af god kvalitet. Dette er starten på listen! 

 
   

6. Kredsmøde 2021 15. juni kl.18.30 

 

Mødetid 16.30  

Pris: kredsen betaler fortæringen 

Hvem kommer fra Kalø: Claus og direktøren  

 

 

Delegerede til Repræsentantskabs møde i september fra 

Jægerrådende. PB skal have disse navne før kredsmødet. 

 

Koordinatorernes indlæg til Kredsmødet. PB kontakter disse. 

 

 
  

 

7. De enkelte bestyrelsesmedlemmer/ jægerråd 

Hvordan gik de enkelte jægerrådes Årsmøder og hvad sker der i 

Kommunerne. 



Intet. 

Beslutning  

8. Næste Møde: 30. august  i Jels 
  
  
9. Evt. Intet 
  

  

Slut kl. 21.55 

 

 


