
Kreds 5 delegeretmøde den 15/09-2021 på Rødskebølle Skyttecenter 

 

Ejgil V. Jensen, ordstyrer på mødet, bød velkommen til de 16 fremmødte delegerede i Kreds 5. 

Formålet med mødet er at gennemgå dagsorden, regnskab og de indkomne forslag til 

repræsentantskabsmødet i Danmarks Jægerforbund, den 18/09-2021 i OCC, Odense Congress Center. 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent – Punktet blev sprunget over 

2 Valg af stemmetællere – Punktet blev sprunget over 

3 Beretning om Danmarks Jægerforbunds virke – Punktet blev sprunget over 

4 Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 

5  

DJ har haft et overskud på ca. 6,7 millioner kroner i 2020 – grunden til det forholdsvis 

store overskud er bl.a. at der pga. Covid 19 ikke har været så mange aktiviteter/udgifter 

til mødeaktiviteter og lignende. 

 

6 Indkomne forslag: 

 

A Forslag til vedtægtsændringer - Direkte medlemmer skal have demokratisk indflydelse 

i Jægerrådene  

 

Ingen kommentarer til dette forslag. 

 

B Formænd for de af hovedbestyrelsen nedsatte udvalg skal være en del af det faste 

repræsentantskab. 

 

Debat om hvordan forslaget skulle forstås, nogen mente at det var forkert at det var HB 

der valgte disse formænd, men man enedes om at det der mentes var, at det var HB der 

nedsatte udvalgene, ikke valgte formændene. 

 

C Der indføjes en paragraf til brug i tilfælde af Force Majeure 

 

Forslag skal kun bruges i meget ekstreme tilfælde, som f.eks. det har været tilfældet 

under Covid-19, hvor man har haft problemer med at overholde de tidsfrister der er i 

vedtægterne. Her vil forslaget gøre det muligt at fravige vedtægternes tidsfrister så man 

kan få afholdt diverse møder. 

 

D Ny vision, politisk retning og strategi for Danmarks Jægerforbund 

 

Der var et ønske om at man gerne så noget handling og ikke bare ”tomme” ord. 

Ejgil V. Jensen kunne sige at der var lavet en køreplan, når/hvis forslaget vedtages. 

 

 



E Ændring af Danmarks Jægerforbunds slogan 

 

Der var forskellige meninger om dette forslag, men de fleste var enige om at mere 

samarbejde med de andre ”grønne” organisationer er vejen frem. 

Dette forslag bortfalder hvis forslag D vedtages. 

 

F Jægere ejer jord 

 

Ikke mange meninger om dette punkt, andet end at det vil blive dyrt. 

 

G Opførelse af værelseslænge ved Jagtens hus 

 

Spørgsmål til, hvorfor man bygger dobbeltværelser og ikke enkeltværelser? 

 

9 Budget 2021 

Ikke de store kommentarer til dette, udover at årstal ikke er rigtige. Nogen steder står der 

2019 i stedet for 2020. 

 

10 Fastsættelse af kontingentsatser for 2022 

 Tilslutning til at man ændrer til at regulering skal foregå efter prisindeks og ikke lønindeks. 

 

Referent Ulrik Christensen. 

  

  

 

 

 

 

 


