
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ kredsformand 

 
 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ kredsformand 

TA informerede om at Jægerforum ikke kører og at der skal følges op på dette, det sidste møde der var indkaldt til, 
var den 9. september 2020, men det blev aflyst pga. Covid-19. 

OP siger at nyjægerjagterne på Naturstyrelsens arealer på Fyn ikke bliver til noget, pga. at Jægerforum ikke kører. 

EVJ mener at Naturstyrelsen er pålagt at afholde nyjægerjagter. 

TA – det var et godt repræsentantskabsmøde. På formandsmødet før repræsentantskabsmødet, havde der været en 
del snak omkring udsætningssituationen. 

Der var desværre 3 af de delegerede fra Kreds 5 der udeblev fra repræsentantskabsmødet, hvilket er lidt uheldigt, da 
det jo er stemmer man er sendt afsted med hjemme fra Jægerrådet, og som gerne skulle gavne os alle. 

Der blev snakket om hvordan man kunne undgå dette, en mulighed kunne være at konfrontere den enkelte med 
dette, og hvis vedkommende stiller op til næste valg af delegerede, så gøre opmærksom på at der følger et ansvar 
med det at blive valgt. 

 

 

Kreds 5 

Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 27.10.2021 Tid: 18:00 
Sted: Sdr. Nærå Skytteforening, Kirkevej 14B, 5792 Årslev 
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 + 

TSM Tonny Skytt 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 



  

 

Vedr. OCC er kredsen ikke den bærende/styrende kraft, det er DJ, kredsen er kun hænder til at løfte arbejdet på 
messen. 

Standen skal bemandes med 2-3 personer fra Kredsbestyrelsen, samt personer fra de enkelte ”faggrupper”, hunde, 
riffel – flugtskydning osv. HB-medlem eller Kredsformand samt Ove Pedersen + en til deltager på standen. 

Søren H. Madsen spørges om han vil deltage i styregruppen omkring OCC, hvis han ikke kan, deltager Lars Uden-
gaard. 

Der er lavet et forslag til en kalender til at skabe overblik over møder og arrangementer i kredsen, Lars Udengaard 
laver en kalender. 

Kredsens forretningsorden er ikke blevet underskrevet, dette bliver gjort ved dette møde. 

 

Pkt. 03 Orientering om kredsens aktuelle økonomi v/ kredskasserer 

TM informerede om økonomien og kunne sige at der pt. er 35.945, - på kredsens konto, men kredsen har ca. 
270.000 stående ved DJ. 

Der var en god debat omkring hvordan man kan få de penge ud og arbejde i foreningslivet, blandt andet om hvor-
dan det kan godkendes ved DJ, kan en kredsbestyrelse give penge til hjælp i foreninger og ud fra hvilke retningslin-
jer skal det evt. gøres. Og som med de andre puljer der kan søges ved DJ, skal der så være tidsfrister der skal over-
holdes og hvilke retningslinjer skal der være omkring hvad der kan søges til.  

Vi skal også beslutte om hvor stor en pulje vi vil bruge hvert år, skal det være hele den pulje der er. 

Puljen bliver reguleret af antallet af medlemmer i kredsen, så hvis det kan blive en vedvarende pulje, vil det give 
god mening. 

JT – der er en del uklarhed omkring hvordan man søger de forskellige puljer der allerede findes ved DJ, og dette 
var et punkt der kunne ønskes oplyst noget mere om. 

TM blev spurgt til om kredsens skydetrailere er i orden, hvilket TM kunne bekræfte at de er. 

Det blev besluttet at TM og EVJ undersøger med Jens Kjær ved DJ, om hvordan dette kan gøres og hvordan det 
skal kunne bogføres. 

 

Pkt. 04 Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen v/ HB-repræsentanten 

Miljøministeriet kommer med nye regler for skydebaner, hvor det indgår at der kun må være støj på 117DB. 

Det skønnes fra DJ side at det vil påvirke ca. 140 skydebaner og at det vil blive en stor økonomisk udfordring for DJ 
hvis det skal støtte alle sager der vil opstå. 

Udsætning af fasaner er det nye punkt der bliver kigget på af Miljøministeriet, udsætning af ænder hænger i en tynd 
tråd. 

Arealkrav på hjortevildt er lagt i bero lige pt. 

 

Pkt. 05 Ansøgninger 

Pkt. 05.01 Ansøgning fra Svendborg Jagtforening om XXXX 

Pkt. 05.02 Nordfyns Jagtforening har søgt om 20.000,- til en skydevogn. Under punkt 03 blev det vedtaget at 
man ikke på nuværende tidspunkt har mulighed for at tildele penge til en forening, da der ikke findes retningslinjer 
for hvordan dette gøres, så det kunne ikke lade sig gøre at tildele penge til dette. 

 

Pkt. 06 Kredsårsmøde 

Planlægges til den 10. marts 2022 på Dalum Landbrugsskole, Ejgil V. Jensen kontakter Dalum Landbrugsskole. 

Ejgil V. Jensen sagde at han grundet tidspres ikke ønsker at genopstille som hovedbestyrelsesmedlem. 

Han vil gerne opstille til kredsformand. 

 

  



  

 

Pkt. 07  Evaluering af formandsmøde den 07/10 i Svendborg 

Enighed om at det var et godt møde, men at det fik at dårlig afslutning, i forhold til debatten om den nye platform 
for hjemmesider som DJ har for lokalforeninger. 

Klaus Harboe, Nordfyns Jagtforening skrev rundt til alle efter mødet og mente at der skulle være et nyt møde inden 
jul, men bestyrelsen enedes om at der var taget tiltag til at få uddebatteret emnet omkring hjemmesiden, så Thomas 
Albertsen vil skrive til Klaus Harboe at der ikke vil blive indkaldt til et formandsmøde før efter kredsårsmødet. 

 

Pkt. 08 Gravanlæg i Barløse 

Projektet er ikke nået i mål inden for tidsfristen for at kunne få udbetalt de penge fra DJ puljen som kredsen i 2020 
tildelte dem, de har også fået frataget den mekaniske ræv, hvilket betyder at de nu skal finde yderligere ca. 45.000,- 
for at få fat i en ræv. 

EVJ, TA og UC har været til møde med styregruppen bag projektet, og EVJ og TA har haft kontakt med DJ om 
hvilke muligheder der var for at hjælpe dem, men der er desværre ikke noget man kan gøre. 

De bliver oplyst om at de får frataget de 30.000,- de var tildelt, dog minus de ca. 8.000,- de har haft udgifter for. 

De ca.22.000,- går tilbage til kredsen, som valgte at tildele dem til Nordfyns Jagtforening til tilskud til køb af skyde-
trailer som de havde søgt om under punkt 05.02. 

 

Pkt. 09 Strategi/struktur kreds 5 

Udskydes til næste møde. 

 

Pkt. 10  Andre emner. 

Jacob Foged spurgte til om der var nogen der havde nogen kurser de ville afholde, for så var DJ klar til at hjælpe. 

 
 
Pkt. 10  Fastlæggelse af tid og sted for næste kredsbestyrelsesmøde v/ alle 

Næste møde er den 02. december 2021 i Svendborg.  



  

 

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 Skytt 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 


