
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ kredsformand 

Velkomst til alle, og orientering om de afbud der er til mødet. 
 
 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ kredsformand 
Der har været afholdt konstituerende møde i kreds 5 bestyrelsen på Ærø i juni.  
Ove Pedersen blev valgt som næstformand, og Ulrik Christensen blev valgt som sekretær. 

Heidi vil gerne tage sig af vores laser-skydningsudstyr. Opbakning til løsningen fra kredsbestyrelsen, men opmærk-
somhed på de udfordringer der kan knytter sig til problematikken omkring kørsel. 
Der afholdes Formandsmøde den 7. oktober i Rødskebølle for jagtformandsformænd. Sæt kryds i kalenderen! 
DJ’s direktør kommer og holder oplæg. 
Har deltaget i møde i organisationsudvalget. Der er ansat en foreningskonsulent med det formål at yde bistand til 
jagtforeningerne. Struktur fyldte en del på mødet, som der fortsat skal arbejdes med, uden at det har efterladt et 
indtryk af der er klarhed over retning og indhold.  
Beklædningsregulativet blev diskuteret, og er under revision. Opfordringen er at man få brugt sine point til tøj.  
Det gældende reglement og bestillingsliste er vedhæftet dette referat.  

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde Kreds 5 - med koordinatorer 
Dato: 27-08-2021 Tid: 16.00 – 22.00 
Sted 1: Vædehave 20, 5492 Vissenbjerg 
Sted 2: Smedestræde 8, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense    
Mødeleder: kredsformanden Referent: sekretæren – (vikar Lars Udengaard) 
Referatets status: Godkendt 

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 



  

 

Til kredsbestyrelsen er der kun indmeldt 3 suppleanter for kredsbestyrelsesmedlemmet. Opfordring til at de sidste 
får meldt ind, så kredsbestyrelsen som udgangspunkt kan møde fuldtalligt, og på den måde sikre repræsentation fra 
alle jægerråd. 
Spørgsmål fra JT:  

- Hvem har pladsen som jægerrepræsentant i TV2? 
- Er der noget nyt om hvornår Jægerforum kommer i gang igen? 
- Er der noget nyt om hvornår jagter arrangeret af naturstyrelsen, med indbydelse til jægerne på Fyn, kom-

mer i gang igen? 
Undersøges af TA som melder tilbage. 
 

Pkt. 03 Orientering om kredsens aktuelle økonomi v/ kredskasserer 
Kredsen har fortsat en god økonomi. 
Opfordring til at der igangsættes aktiviteter - der er penge til det - for at løfte aktivitetsniveauet efter en lang corona 
nedlukning. Skydevogn er vigtig som aktivitet, men også andre aktiviteter kan sættes i gang fx eksklusion, møder, 
foredrag osv. 

TM: Husk opdatering af adresse og telefonlister – sendes til forbundet. 
Sedler med kørepenge sendes til Tonny – husk at udfylde korrekt! 
 

Pkt. 04 Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen v/ HB-repræsentanten 
Ejgil var til HB møde og deltog. 
Orientering fra LU, der som suppleant har deltaget i et enkelt HB-møde, med punkter der ikke er nævnt i referatet. 
Satte spot på indhold og kvalitet af referater, hvor man i dag ikke kan se en stillingtagen fra de enkelte HB-medlem-
mer. At HB-medlemmerne fx på repræsentantskabsmødet blev mere synlige. Det er ikke tanken at HB-medlemmer 
skal stå på talerstolen hele tiden, men det er vigtigt at de blander sig i debatten, så vi kan få et indtryk af deres stil-
lingtagen til de spørgsmål der behandles. Og endelig problematikken om at alt for mange punkter på HB-dagsorde-
nen er lukkede. Der er naturligt, forståeligt og i orden at punkter om forretningshemmeligheder og personsager er 
lukkede, men vanskeligt at forstå behovet for andre typer sager skal være lukkede. Der er uheldigt for de demokrati-
ske processer og den transparents der ønskes fra den øverste ledelse i jægerforbundet. 
JT tog spørgsmålet om HB-referater op. Det er vigtigt at HB-repræsentanten orienterer om kredsen og at det kan 
ses i HB-referatet. 

Tog også spørgsmålet om hjortevildtdebatten op, og undrede sig over hvorfor en ”konkurrerende forening” DLS 
sætter problematikken så tydeligt på dagsordenen, og at det ikke jægerforbundet. 
Det gav anledning til en god drøftelse af repræsentationen i HB, hvor der er et behov for at afklare mandater og 
sikre løbende gensidig information. Det er der allerede taget et godt initiativ til ved udsendelse af HB-dagsorden til 
kredsbestyrelsen forud for HB-møder, så der er mulighed for at afklare og bidraget til det mandat vores HB-med-
lem kan have med til mødet. Det var opmærksomhed på at der skal være et spillerum og handlefrihed for HB-med-
lemmer, så man ikke er låst i situationer hvor nye forhold eller argumenter kommer på bordet, og fordele kan vur-
deres større end ulemper når der skal tages stilling. 
 

Pkt. 05  
Orientering og nyt fra koordinatorer v/alle 

LO  
 

Lars Olsen  
/Riffel 

Udtagelse skydning i Rødskebølle med 42 skytter, heraf er 18 til-
meldt til FM i maj næste år (20 sep. 2021 i Ulfborg). 
2 riffelprøver, 1 i Rødskebølle med 113, og Lumbjerg med 51, og en 
ny prøve planlægges i Skallebølle. (planlagt til 26. sep., 76 tilmeldt 
nu af 96 mulige). 
Ønske om sammenkomst for riffelinstruktører i efteråret.  
Opfordring til at udfylde dokumentet fra det obligatoriske skydefor-
løb korrekt, så alle relevante felter udfyldes og særligt sikker identi-
fikation: navn m.v. 



  

 

7, 8 og 9 august blev 42 instruktører snydt. Brahetrolleborg fik leve-
ret instruktører m.v., men der har efterfølgende være udfordringer 
med betalingen. Derfor kan overvejes om jægerforbundet fremad-
rettet skal medvirke til at profilere en privat virksomhed.  

PK
  

Per Knudsen  
/Hunde 

Deltog ikke, men har sendt nedenstående skriftlige orientering: 
Det sidste år (2020) har været lidt stille hvad ang. Prøver, vi skulle 
have holdt FM i Udv. apporteringsprøve men som bekendt blev alle 
FM-mesterskaber sidste år aflyst. 
Da vi ikke kunne finde en Prøveleder til at holde den Fynske Udv. 
apporteringsprøve i 2021 blev den aflyst og FM flyttet til kreds 3. 
Grunden til at vi ikke i år har afholdt en Udv. apporteringsprøve på 
Fyn med mig som prøveleder er at vi i Hundeaktivitetsudvalgt har 
bestemt at Hunde koordinatorerne ikke skal være prøveleder, 
grund til denne beslutning er at det er os selv der behandler evt. 
klager over prøver samt en uheldig sag fra det jyske hvor en hunde-
koordinator blev beskyldt for injurier i forbindelse med afholdelse 
af markprøer. 
Så hvis vi i kreds5 skal have FM til Fyn i 2022 skal der findes nogen 
der vil påtage sig opgaven som prøveleder (vi mangler disse på Fyn) 
hvis ikke der er nogen der træder til vil prøver afholdt i DJ-regi 
uddø på Fyn. Så min opfordring til jer alle er at gå hjem og spørg i 
jeres forskellige jagtforeninger om der kunne være interesserede. 
En kort status over de prøver der ar afholdt på Fyn hvor hundeko-
ordinatoren har været involveret. 
I marts var der en markprøve i Glamsbjerg området nede ved 
Bjarne Nürnberg. Så har der været afholdt en SJD-apporterings-
prøve i Gudbjerg, Racedyst på Strandager Skydecenter, en Ræve-
slæbsprøve og senere i oktober efter FM i markprøve bliver der 
holdt en Vinderklasse markprøve omkring Assens nede ved Anker 
Madsen. 
Jeg kan kun endnu engang opfordre til at få spurgt om der er nogen 
der vil påtage sig at være prøveleder på diverse prøver, og jeg skal 
nok være behjælpelig med at komme godt i gang. 

PEN
  

Poul Erik Nielsen  
/Flugtskydning 

2 udtagelsesskydninger, jagtskydning 48 deltagere, 1 senior til me-
sterrækken, 1 junior og 7 damer.  
Udtagelsesskydning i sporting med 10 deltagere. 
3 haglprøverne med 23 deltagere i første prøve, og 46 deltagere i 
anden prøve, og tredje prøve med 51 deltagere. Det er færre end vi 
plejer at have, som formentlig har noget med nedlukningen pga. co-
rona at gøre. Der er 3 prøver tilbage. 
Spørgsmålet er hvor de 2800 ny jægere er, der har bestået jagttegn, 
men ikke har bestået skydeprøven. 
Kredsens hjemmeside trænger i den grad til at blive opdateret. Se 
mere under pkt. 08. 

FLK 
 

Flemming Kjærulf  
/Friluftrådet Nord 

Afløser Per Nygaard. Medlem af Nyborg jagtforening og er i Grønt 
råd i Nyborg kommune. Er ny i vores sammenhæng, og har kun væ-
ret til en enkelt generalforsamling.  
Der er arbejdet med en lang række naturinteresser og adgang til na-
turen. Se mere i det vedhæftede referat.  
Projekt kysthjælper er også interessant for jægerne, fordi det posi-
tivt kan påvirke strandjagten, fx er der et projekt i Assens. 

FK 
  

Fini Kjærsgaard  
/Friluftrådet Syd 

Deltog ikke 

BA 
  

Brian Andersen  
/Jagthorn 

Deltog ikke 

KB 
  

Kim Broholm  
/Vildtplejerådgiver - Jagtsti 

Deltog ikke  

TP 
  

Torben Pedersen  
/Hav og Strand 

Vingeindsamling er vigtig og derfor opfordring til at der sker ind-
samling, og Torben har kuverter med som man kan få. 
Opfordring til at indmelde det man nedlægger efter reglerne, fordi 
vi formentlig får begrænsninger hvis der ikke sker den indberetning 
der skal være.  



  

 

Der lavet fugletælling i marts af edderfugle, og fordelingen af hun 
og han er stort set som for 10 år siden. 
Der fremkommet et politisk forslag fra en politiker i Odense, om at 
inderfjorden i Odense lukkes for jagt.  
 
Der blev skrevet et indlæg der taler mod forsalget som er bragt i Fy-
ens Stiftstidende: 
”I TV 2 Nyhederne den 1/7 2021 udtalte Cæcilie Crawley sig om 
jagten på Odense Fjord, og hun ønsker den sydlige del af fjorden 
fredet, angiveligt fordi fuglene har dårlige vilkår bl.a. på grund af 
jagt. Nu er det næppe jagten, men den dårlige miljøtilstand i fjor-
den, som er den største udfordring for fuglene, og samtidig er der 
allerede vildtreservat i Odense Fjord med en række forskellige 
færdselsbegrænsninger i fjorden samt jagtforbud i Egense Dyb og 
omkring Vigelsø. Odense Fjord Vildtreservat er desuden – i øvrigt 
ligesom alle landets øvrige reservater – i disse år genstand for en 
omfattende revision, hvor man ser på, hvorvidt der er et behov for 
ændringer i reservaterne. Eventuelle ændringer skal naturligvis 
baseres på god faglig viden, og ikke blot på et populistisk forslag 
fra en lokalpolitiker her op til kommunalvalget, så vi imødeser 
gennemgangen af Odense Fjord Vildtreservat med sindsro. 
Med venlig hilsen Torben Pedersen 
Danmarks Jægerforbunds strand- og havjagtkoordinator for Fyn” 

MS 
  

Steffen Jensen 
/Bue 

Brydningstid med bue jægerne, og buejægerne har generalforsam-
ling i morgen, så vi ved ikke hvordan der stemmes i forbindelse 
med sammenlægning med jægerforbundet. 
Mange er enige i at en større fælles forening/forbund, der indehol-
der buejægerne er den rigtige vej at gå.  
Buejægerne har behov for træning, og der er mulighed for at træne 
på forskellige baner i DK.  
Når vi skal sætte aktiviteter i gang, så er det vigtigt at der findes 
nogle ildsjæle, det kender i formentlig også fra jeres jagtforeninger. 
Hvis der i jeres jægerråd og jeres tilsluttede jagtforeninger er bue-
jægere, så giv dem information om os, og anbefal dem at henvende 
dem til os i buejagtforeningen. Vi har brug for opbakningen og har 
faciliteter og uddannede instruktører der kan hjælpe godt på vej. 

OP
  

Ove Pedersen  
/Nyjæger - Jagtprøve 

Der har været forsinkede afvikling af jagttegnsundervisning, og der-
med færre jagttegnsprøver. Der har været afholdt 1 frivillig jagt-
prøve med 9 kursus, med ingen bestod.  
Der er tilrettelangt 4 frivillige jagtprøver i foråret 2022, og en prøve 
i august i 2022. 
Nyjægerjagter er ikke kommet i gang fordi naturstyrelsen har været 
underdejet pga. corona. Forhåbentlig ser vi en normalisering i 
2022. 

CL 
  

Claus Lauritsen  
/Web 

Deltog ikke 

JHF Jacob H. Foged 
/ Uddannelse 

Deltog ikke 

EA 
  

Erik Andreasen  
/Hjortevildt 

Der kommer formentlig arealbegrænsning, men næste år er reg-
lerne for hjortevildt uændret. 

HKN 
  

Hans Kristian Nielsen  
/Mårhunde - Regulering 

Deltog ikke 
Der fald følgende bemærkning: Det vil være godt og naturligt at vo-
res reguleringskoordinator på Fyn havde været med i Brahetrolle-
borg, og derfor underen over DJ’s valgte bemanding af standen. 
 
Efterfølgende har HKN sendt følgende orientering: ”Det undrer 
også mig da jeg ikke var inviteret, og så er det jo ingen skam at 
blive hjemme. Har talt med Jesper Illemann, DJ, som er ham der 
står for os Mårhundereguleringsjæger. Han har fået at vide der 
ikke var nogen der kunne hjælpe her fra Fyn. Det undrer jeg mig 
som sagt over, da jeg ikke er blevet spurgt om jeg kunne deltage.” 
 



  

 

TM Tonny Mikkelsen  
- Skydevogn 

Skydevognene er god stand, og de kommer ud og køre. Der er købt 
godt ind af patroner, inden der sker en forventet stor prisstigning. 

 

Pkt. 07  Orientering og nyt fra Kredsbestyrelsesmedlemmer/Jægerråd v/alle 

Fåborg-Midtfyn 
 

JT: Faaborg-Midtfyn får ny grønt råd repræsentant – Per Brunsgaard 

Nordfyn 
 

OP: Vi er tilstede på pladsen ved Fjordens dag 

Odense 
 

- 

Svendborg 
 

- 

Assens 
   

- 

Kerteminde 
 

- 

Middelfart 
 

- 

Nyborg 
 

- 

Ærø 
 

- 

Langeland 
 

- 

 
  
Pkt. 08 Andre emner (eventuelt) v/ alle 

PEN: Tog spørgsmålet om kredsens hjemmeside op, som trænger til en overhaling, så der løbende er aktuelle infor-
mationer. Der er rigtig meget gammelt materiale, og meget gerne en organisering så det nyeste står øverst. 
Der blev fremført det synspunkt som konklusion på drøftelsen om hjemmesiden, at det er vigtigt at begge platforme 
altid og hurtigt er opdateret, særligt hjemmesiden, men også Facebook siden, og gerne i den rækkefølge. 
TA drøfter udfordringerne med webredaktøren. 
 

Pkt. 09 Fastlæggelse af tid og sted for næste kredsbestyrelsesmøde v/ alle 
Møde for delegerede den 15. september, kl. 19.00 i Svendborg i Rødskebølle.  



  

 

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 


