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Dagsorden kredsbestyrelsen 

Torsdag den 6. Januar 2022 kl. 18:00 – 21:30 

 

 

Sted 

 

18:00 til spisning med mødestart kl. 19:00 hos Frank Lilholm Pedersen, 
Svinøvej 157, 4750 Lundby. 
 

 

Mødedeltagere 

Bjarne Jensen (BJ) 
Claus Rosdahl (CR)  
Jesper Skovgaard Jensen (JJ)  
Kim Jepsen (KJ) 
Steen Ulrich Rasmussen (SR) 
Christian Clausen (CHC) 
Bo Simonsen (BOS) 
Henrik Ringo (HR) 
Henrik Skibsted Jacobsen (HSJ) 
Morten Friis Knudsen(MFR) 

 

Øvrige 

Niels E. Riisfeldt, deltager i spisning og pkt. 3 

Finn Hansen, deltager i spisning og pkt. 3 

 

 

Fraværende/afbud 

 

Claus Rosdahl, Henrik Skibsted Jacobsen og Morten Friis Knudsen. 

Niels E. Riisfeldt og Finn Hansen, var ikke med da mødet måtte afvikles 

via teams, grundet corona sitiationen. 

 

 

Mødet slut  

 

 

 

 

  



Møde i Kredsbestyrelsen 
06. 01 2022  
 
   

2 
 

 

 

 

Indhold   

1. Godkendelse af dagsorden ......................................................................................................... 3 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde ...................................................................................... 4 

3. Mød en koordinator ................................................................................................................... 5 

4. Opfølgning på Sæt organisationen fri - møde .............................................................................. 6 

5. Kredsmøde 2022 ........................................................................................................................ 7 

6. Jægerrådsmøderne .................................................................................................................... 8 

7. Ekstraordinær bevillingsrunde .................................................................................................... 9 

8. Orientering fra HB og kredsen .................................................................................................. 10 

9. Økonomi .................................................................................................................................. 11 

10. Kredsen rundt .......................................................................................................................... 12 

11. Eventuelt ................................................................................................................................. 14 

 

 

  



Møde i Kredsbestyrelsen 
06. 01 2022  
 
   

3 
 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
Sagsfremstilling: 
  

 
 
Indstilling: 
Dagsordenen indstilles til godkendelse.  
 
 
Bemærkninger: 
 
 
 
Beslutning:  
 
 
Godkendt uden bemærkninger. 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
Sagsfremstilling: 
 
 
De seneste to referater skal underskrives. 
 
Bemærkninger: 
 
 
 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
 
 
Udsat til næste møde, da mødet var via teams, grundet corona situationen. 
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3.  Mød en koordinator 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
 
Sagsfremstilling: 
Så har vi de to næste koordinatorer med til mødet. Formålet er at blive orienteret om deres arbejde og 
samtidig se hvordan vi kan støtte dem i deres arbejde. 
 
Riffelkoordinator: Niels E Riisfeldt 
Flugtskydningskoordinator: Finn Hansen 
 
Efter mødet med koordinatorerne laver vi en kort evaluering om vi skal fortsætte denne form fremfor et 
årligt stormøde med samtlige koordinatorer.  
 
Økonomi: 
Ingen 
 
 
Bemærkninger: 
 
 
Beslutning:  
 
 
Udgår, da mødet var via teams. 
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4.  Opfølgning på Sæt organisationen fri - møde 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
Sagsfremstilling: 
Vi hare gennemført mødet. Der var ikke umiddelbart ønsker om ændringer i økonomihåndtering eller 
ændring af opgavefordeling. 
 
Skal der foretages yderligere afklaring? 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 

- Kun kredsbestyrelsen der deltog, kan det tolkes som om at der er opbakning til at tingene fungerer 

fornuftigt. 

- Jagtforeningerne fungerer lokalt, med forskellige arrangementer. 

- Skal det enkelte jægerråd have en pose penge, hvilket vil kræve en kasserer i hvert jægerråd? 

- Det er en udfordring at det tager lang tid med at få refunderet udlæg. Ønske til Kalø, max 

sagsbehandlingstid på 8 dage fra bilag er fremsendt. 

- Regninger kan sendes direkte til Kalø. 

- Fakturer skal godkendes i kredsen før de kan sendes til refusion. 

- Ændring i opgavedeling: Klargøring af opgavedelingen omkring det maritime, som er en fælles opgave. 

Smålandshavet dækkes af 3 måske 4 jægerråd. Høringssvar skal ensrettes, når de omhandler samme sag. 

- Natura 2000 arbejdet forankres i kreds 6, et emne der bør informeres om på jægerrådsmøderne. Laves 

som et punkt på næste jægerrådsmøde.  
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5. Kredsmøde 2022 
 
Ansvarlig:  
Alle 
 
Sagsfremstilling: 
 
Sværdborg er valgt som stedet.  
 
Håndtering af Coronasituation. Kan vi ændre mødet til et virtuelt møde, hvis det bliver nødvendigt? 
 
Susan har sagt ja til at være dirigent. 
 
Valg af kredsformand. Forslag fra jægerrådene, senest 3 uger før kredsmødet. 
 
Stemmetællere: Koordinatorene. 
 
Forplejning bliver udendørs til frokost. Vi tager den store grill frem og kommer vildtkød på. Sværdborg 
levere tilbehøret og morgenmaden. 
 
Mød din koordinator: Kan vi hente en person ind til koordinering? 
 
Er der en udenfor kredsbestyrelsen som kan være ”praktisk gris”? Vi spørger Frtank 
 
Bilag: 
 
Indstilling:  
 
Beslutning:  
 
Kredsmøde. 
- Arbejde på mest mulig udendørs, så der er god plads. 
- Kan der sættes et max antal på fra hver jagtforening på kredsmødet? 
- Hver udvalg fremsender skriftlig beretning til sekretæren. Materialet indarbejdes i det samlede referat. 
- Udmærkelser! Er der nogen emner? 
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6.  Jægerrådsmøderne 
 
Ansvarlig:  
BOS/SR 
 
Sagsfremstilling: 
 

- Gennemgang af forbundets nye strategi 
- Jagttidsrevision 
- Evaluering af udsætningsaftalen 
- Jægerforbundets vejledning i forbindelse med COVID-19 

 
Økonomi: 
Ingen 
 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
- Vi skal gå langt for ikke udsætte jægerrådsmøderne. Spørg til coronapas og/eller frisk coronatest. På 
jægerrådsmødet kan alle medlemmer møde op. 
- Opfordring til at vise animation om ny strategi. 
Kredsformand og hovedbestyrelsesmedlem vil gerne deltage i alle jægerrådsmøderne. 
- Bo vil fortælle om ny strategi, og kommer med en powerpoint som en del af sit indlæg. 
- Udsætning, der er ingen aftaler på plads endnu. Gråænder det er nu slaget skal stå, mens fasaner og 
agerhøns først er om to år. Udsætning af fasaner er hovedsageligt i kreds 6, og på Fyn. Fokus på processen 
omkring udsætning. 
- Hvordan er det med udsætning holdt op mod den ny strategi? 
- Et jægerråd har en fra Kalø der kan komme med et indlæg på ca. en time. 
- Er der forskel på erhvervsudsætning og privat/hobby udsætning? 
- Vi har medlemsfremgang i kreds 6, samt på landsplan. 
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7. Ekstraordinær bevillingsrunde 
 
Ansvarlig:  
BOS  
 
Sagsfremstilling: 
 
I december blev der afholdt et virtuelt bestyrelsesmøde med deltagelse af Jens Kjær. På mødet blev der 
uddelt DKK 100.000, - Bevillingerne blev som følger: 
 

 
 
Der kan være jagtforeninger, der føler sig oversete. Denne runde blev igangsat for at skabe mere aktivitet 
i stedet for at yderligere akkumulere midler i kredsregi. Vi har mulighed for at foretage øvelsen igen, da vi 
pt har DKK 203.000, - i ”egenkapital”. 
 
Indstilling:  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
- Der er puljepenge igen til næste år. 
- En kort mail fra kredsen, som sendes til alle jagtforeninger, for at gøre opmærksom på muligheden. 
- Måske en opsummering af hvad der er af muligheder for at søge midler. 
- Vil gerne have aktivitet for de midler vi har i kredsen. 
  

Ansøgningsår F-Nr Navn Samlet projektsum Aktivitet Tildelt Procent Tilsagn afgivet

2021 Bue koordinator 13.561                              

Buegrej til brug ved 

besøg i foreninger 13.561                           100                                         Ja

2021 Slagelse Jægerråd 14.300                              Edderfugle shelters 14.300                           100                                         Ja

2021 Østfalster Jagtforening 36.246                              Renoverig af støjvolde 21.566                           59,50                                     Ja

2021

Ulvsund 

Strandjagtforening 10.675                              Skydepram 10.675                           100                                         Ja

2021

Haslev-Faxe 

Jagtforening
59.514                              

Overdækning af 

Træningsanlæg til 

gravsøgende hunde 35.411                           59,50                                     Ja

2021 Næstved Jagtforening 7.534                                 

 Skive skur + trappe til 

ny 100 meter bane 4.483                             59,50                                     Ja

Total 141.830                            99.996                           
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8. Orientering fra HB og kredsen 
 
Ansvarlig:  
BOS / CHC 
 
Sagsfremstilling: 
Kort orientering med nyt fra HB og Kalø. 
 

- Nyt fra Hundeområdet 
- Strategi – Jagt i generationer 
- Invitationer fra naturstyrelsen – Svært at få deltagere 

 
Bilag: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
- Det har været en udfordring at få folk med på de jagter naturstyrelsen har inviteret til. Kan Christian 
Clausen tage det med til hovedbestyrelsen, at jagterne med fordel kan lægges i weekenderne fremfor på 
hverdage? 
- Karen Friis og Claus Lind Christensen vil gerne komme på besøg i kredsen. 
- Jagttidsforhandlingerne er endt med at edderfugle ikke kan jages i Natur 2000 områder, de kommende 
to år. En begrænsning i jagten på edderfugle var nødvendig. Strandjægerne er ikke tilfreds med denne 
fredning, og melder igen ud, at Danmarks Jægerforbund sælger den lille mands jagt. 
- Ny strategi ”God jagt i generationer” vi skal drøfte hvad det betyder, eks. i forhold til udsætning contra 
natur? Hvilke aftaler kan der laves med eks. landbruget. Hvordan ser medlemmerne på den ny strategi? 
- Udfordringer med biodiversiteten i det åbne landbrugsland, men også i vandet, hvor store områder er 
døde. 
- Fredning af taffelanden for et par år siden har allerede hjulpet på bestanden. 
- Vi skal blive bedre til vores tællinger, så de kan dokumenteres. 
- På vandet sker tællinger via flyfotos, pt er data fra 2016 endnu ikke endeligt på plads. 
- Prøver for stående hunde er på plads i foråret 2022, og der arbejdes på en plan for fremtiden. 
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9. Økonomi 
 
Ansvarlig:  
Bjarne 
 
Sagsfremstilling: 
 

Bjarne giver en kort status på Økonomi. 
 
Bilag: 
Vedlagt 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
- Ingen nye tal fra Kalø. 
- Vi har brugt penge til de modtagne ansøgninger, det er en tung proces med godkendelse og overførsel. 
- Kreds 6 forventer et positivt resultat for 2021. 
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10. Kredsen rundt 
 
Ansvarlig:  
Kort orientering fra hvert enkelt jægerråd. 
 
 
Sagsfremstilling: 
I bedes forberede en kort orientering med fokus på: 

a. Grønt råd 

b. Regulering 

c. Arrangementer 

d. Jagtforeningerne 

e. Forhindringer / Sten på vejen 

 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
Bjarne: 
- Intet nyt, og corona lægger forsat en dæmper på hvad der planlægges af arrangementer. 
- Udbrud af fugleinfluenza giver anledning til følgende spørgsmål: Er der regler for hvordan vildt skal 
håndteres, når det er nedlagt i 10 km’s zone omkring de ramte besætninger? 
 
Kim: 
- Uddeling af 15.000 træer gratis, det var en kæmpe succes. I 2022 uddeles pakker med frø fra bi- og 
insektvenlige blomster. 
 
Steen: 
Er sket eller aftalt: 

Enø overdrev færdsel, -  dialog med kommunen: der er sendt brev sammen med DOF og DN om en dialog 

om færdsel på overdrevet i græsningsperioden Natura 2000 område og forvaltning af området 

Karrebæksminde jagtforening vil forlade DJ og blive en jolleforening 

Der er aftalt rævejagt i sommerhusområdet og på overdrevet på Enø sammen med Karrebæksminde 

jagtforening en del af kommunens forvaltning af Natura 2000 området på Enø 

§3 dispensationer er sendt videre til Lene Midtgaard vi taler om 8-12 stk. 

Jeg er på vej til at deltage i minimum 3 af mine 8 jagtforeningers generalforsamlinger i år 

  

Hvad skal der ske frem til næste møde: 

have fundet en løsning på at overflytte evt. medlemmer af DJ fra Karrebæksminde jagtforening til andre 

jagtforeninger! 

Holde 1:1 møde med den nye formand for Naturrådet i Næstved 

Forberede at forslå Næstved kommune af arbejde for mere natur på kommunens landbrugsarealer  
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Claus: 

- Opgaver omkring kommunens udstedelse af tilladelse omkring vandhuller, mange med en begrænsning i 

mulighed for jagt og udsætning. 

- Sager omkring ovenstående skal sendes til Lene Midtgaard, for at få synliggjort problematikken. 

- Lukkes en jagtforening, skal kassebeholdningen overføres til Jægerforbundet. 

 

Henrik: 

- Der har været Jagtgudstjeneste i Radsted kirke, det var en kæmpe succes, kirken var fyldt til 

bristepunktet. Graver Flemming Rasmussen havde stået for pyntning af kirken til denne gudstjeneste, og 

provsten Johannes Kristensen holdt en fin prædiken omkring jagt. Både graver og provst er begge jægere. 

Efter gudstjenesten var der smagsprøver på vildt, og Krenkerup bryggeri serverede deres lokal øl 
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11.  Eventuelt 
 
Ansvarlig:  
Alle 
 
Sagsfremstilling: 
 
Herunder fastlæggelse af kommende mødedatoer. Af hensyn til Claus Lind og Karen Friis er der udsendt 
Doodle til møde i Februar/Marts. 
 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
- Susan, friluftskoordinator, skal til møde med hjortevildtgruppen. 
- Mogens Raae er død, der har været nekrolog i Jæger, og Jægerforbundet havde sendt en krans til den 
kirkelige handling. 
 

 


