
 

Referat kredsbestyrelsesmøde i kreds 7 

Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene 

Dato/tid: mandag d. 15.7.2021  

Indkaldt: Hans Henrik Lund-Madsen (HHLM), Marie-Louise Achton-Lyng (MA), Bjarne Larsen (BL), Christian 
Bærentsen (CB), Finn Poulsen (FP) Lars E. Jensen (LEJ), Torben Clausen (TC), Max Elbæk (ME), Susanna Vang 
Møller (SVM), Torben Broløs (TB), Ole Hansen (OH), Jens Klaus Jensen (JKJ), Holger Christensen (HC) 

Afbud: 

TC, HC 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/kredsformanden 
HHM bød velkommen. 1. møde efter kredsmødet. Tillykke til dem, som blev genvalgt ved 
kredsmødet. 
Der sker meget i Jægerforbundet i øjeblikket. Nævnelig kreds 2.  
 

2. Valg af ordstyrer 
BL blev valgt. 
 

3. Valg af referent  
SVM valgt  
 

4. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Godkendt. 
 

6. Konstituering af kredsbestyrelsen: valg af næstformand, kasserer og sekretær. 
JKJ placeres i distrikt 2, og vi mangler nu en i distrikt 1. 
Sekretær bliver SVM 
Kasserer bliver ME 
Næstformand bliver CB 
 
 

7. Strukturen i KB og gennemgang af listen over koordinatorer og repræsentanter i diverse råd. 
- Forslag om oprettelse af udvalg udover de allerede nedsatte:  

• Der er flere gode ideer til udvalg som kunne være nyttige at sætte i søen.  
• Henvendelse fra Mikkel Vest fra Skovskole om, at de ønsker at biddrage for 

ungdommen i DJ. HHM tager et møde med dem og afklarer forventninger. 
 

- Bilag: Liste over koordinatorer og repræsentanter i diverse råd. 
• Listen blev gennemgået og tilrettet 



 

 
8. Gennemgang af forretningsorden og underskrift. 

Godkendt. Ingen ændringer 
 

9. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden 
• DK er åbnet op igen med masser af aktiviteter. Alle virker glade for at komme i gang 

igen. 
• Der arbejdes på at skabe et naturområde i Vest Sjælland . Kattrup Gods. Kattrup 

Vildnes. Indhegnet område. Der er lagt op til, at der skal drives jagt i området hvor de 
nedlagte dyr skal bruges til restauranterne. Men det er ikke afklaret endnu om dette er 
tilfælde. Fonden, som støtter projektet, har meldt ud at der IKKE skal drive jagt på 
området. Det er et privat område, så alt er i private hænder. Vi holder øje med når der 
kommer høring om sagen. HC har aftalt møde med godset for at høre hvad de sker. HC 
og Kirsten Skovsby deltager fra DJ side.  

• Tempelkrogen Nord. DN har sendt brev om, at de indstiller sagen til fredningsnævnet. 
De vil ikke vente på Holbæk Kommune.  

• Bevillingsudvalg har behandlet ansøgning fra Rørvig Jagtforening. Omlægning af el til 
deres skydebane. Der er bevilliget 15. 000 kr. til dette.  

• Puljen som er tilbage, er 10.000 som står til kurser. 
• Nyt rewilding projekt ved Kalundborg. 140 ha. Projektet går ud på at bringe 

befolkningen tættere på naturen. Kommunen har givet tilladels til at de kan rejse 3 
huse på 45 km2. Skal drives som hotelvirksomhed. Ligger lige op til fredet skov.  

• En jagtforeningsformand har henvendt sig iht. at ”formænd” ikke bliver inviteret med 
til formandsmøder. Der er nu ansat en forenings konsulent som skal tage dette emne 
op.  

• Areal til kvalifikations skydning. Forventningsafstemning til dem som skal lægge arealer 
til mm. 

• Bekymringsmail iht. at der i en forening ikke var afholdt generalforsamling. Her er 
formanden for foreningen sat på sagen.  

• Fusionsudvalg har inviteret til informationsmøde 24/7 hvor de afholder møder div. 
steder i kredsen. 

• Foreningskonsulent er ansæt pr. 1/9. Annemette Hoffmann Christensen.  
 
 

- Evaluering af kredsmødet d. 19.6.2021 
• Et godt møde på en meget varm dag.  
• Der blev drøftet hvordan mødet gik. Vi talt om hvad mødet blev brugt til og om vi var 

effektive nok og kan vi gøre det anderledes. Der blev talt om, om vi evt. kan afholde et 
aftenmøde. 

• HHM har fået en mail fra et medlem som er utilfreds med at hans navn ikke var på 
listen af udpegede repræsentanter. Der har været sendt mail retur fra kredsen, men 
vedkommende har ikke reageret på dette og derfor ikke på listen. 

 

 



 

10. Orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 
• Pressemeddeles fra Kreds 2. Der har været optakt til dette i et stykke tid så det kommer 

ikke bag på HB. Det skal afholdes ekstraordinært jægerrådsmøde.  
• Der er sat advokat på sagen 
• Der skal også indkaldes til ekstraordinært kredsmøde. Det skal klares inden 

repræsentantskabsmødet i september.  
• Krybskytteri på Kalvebod Brygge. DJ og naturstyrelsen har fulgt sagen nøje. Der er fundet 

16 snarer på området. En god og sigende udsendelse i TV, så befolkningen kan blive 
informeret. 

 
11. Orientering fra Kredskasseren og spørgsmål til samme. 

• Jagtfeltskydning – godt regnskab.  
• Køresedler – det er vigtigt at de udfyldes rigtigt.  
• OBS på at alle køresedler skal indsendes i samme kvt. de er udfyldt – ellers ingen penge.  

 
12. Behandling af ansøgning om køb af skydestiger til Jægerspris jagterne. v/Ole Hansen 

• Det er godkendt at give støtte til dette. Der forsøges at købe stigerne lokalt hvis muligt.  
 

13. Beretning fra udvalgene/koordinatorerne 
• Riffelkoordinator: Feltskydning vel overstået. Stor tilslutning. Koordinator får for meget 

administrationsarbejde ved sådanne arrangementer.  
- Der er kommet forespørgsel om at man tænker over hvilken hjælpemidler der 

bruges her. 
• Haglprøver kører med meget få deltagere. Man undrer sig. 

 
 

14. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid 
- Delegerede til Rep. møde i DJ. 

• Formødet før rep. Mødet vurderes ikke at have en værdi da der ikke er de store 
ændringsforslag til dagsorden. Så vi vælger at sende en besked ud til alle som er indstillet, 
at de kan kontakte en af os i bestyrelsen. Er der et behov, så kan vi oprette et teams møde.  

• Der er givet plads til Ib Kammersgård, som skal stille op til kritisk revisor på rep. mødet.  
 

- Hunting Skills 
• Der er styr på det hele. 

 
- Hillerødmessen  

• Der er fuld gang i planlægningen. Men der mangler hænder til at stå på standen hen 
over de 3 dage.  

Planlægning af møde med koordinatorerne 

• Et møde vi vil holde hvor aktuelle emner bliver drøftet. Der er forslag om at der 
inviteres 2 personer fra hver jagforening. Så kan disse møde koordinatorerne og der 
kan tales om løst og fast.  

• Der vedtages at dette planlægges til et forårsarrangement 2022 



 

• Der planlægges et alm. møde mellem kredsbestyrelsen og koordinatorerne i efteråret.  

 

15. Opdatering af årshjulet for kreds 7. 
• Ændringer sendes til sekretæren 

 

16. Oversigt materiel i kreds 7 – placering, hvad har vi. v/Christian Bærentsen 
 

• CB har delt liste ud hvad der er i udstillings trailer  
• Der laves også en liste over hvad der er i buetrailer 

 
17. Bordet rundt med bl.a. nyt fra distrikter og Jægerrådene. 

• OH har talt med nogle politikere iht. fredningssag i Odsherred. De er meget rystet efter 
mødet med personer som ønsker fredning.  

• FP og andre har indgivet høringssvar til sagen i Nationalpark Gribskov til naturstyrelsen. 
Måske er løbet kørt i denne sag, men man følger nøje med i evt. kommende 
nationalparker.  

• ME har kontaktet Jørgen Jacobsen iht. regulering for at se om man kan sætte noget i gang 
med at koordinere. Dette ser ud til at være en umulig opgave. 

• JKJ spørger ind til, at alle dem som søger regulering af gæs får afslag fra naturstyrelsen. ? 
 

18. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB, og møde med Koordinatorerne. 
• HHM sender en doodle til møde i slut sept.  

 
19. Eventuelt  

• CB har været til udd. hos dyrenes beskyttelse. CB kan nu tage ud til at aflive nødlidte dyr, 
påkørte dyr mm. Dyrenes beskyttelse har overtaget opgaven fra FALCK. Der er mangel på 
folk til at klare disse opgaver.  

• Vi drøftede lidt de opslag, som er på de sociale medier. Heriblandt bliver kreds 7 hængt ud. 
Skal vi kommentere på det eller skal vi tie dem ihjel. 

 

 

Således opfattet 

Súsanna Vang Møller 

Sekretær / referent 

 

 

 


