
 

Referat kredsbestyrelsesmøde kreds 7 

Sted: Lammefjordens Jagtforening, Østrevej 20, 4532 Gislinge 

Dato/tid: torsdag d. 20.1.2022 kl. 17.30-ca. 22.00. (spisning fra kl. 17.30-18 Ole Sørger for mad) 

Indkaldt: Hans Henrik Madsen (HHM), 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) 

Gæster: Claus Lind Christensen og Karen Friis 

Afbud: TB, LEJ 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/kredsformanden 

• Bød velkommen til forsamlingen og de to gæster. 
 

2. Valg af ordstyrer – Bjarne Larsen foreslået 

• Valgt 
 

3. Valg af referent – Susanna Vang Møller valgt til fast referent. 

• Valgt 
 

4. Godkendelse af dagsorden 

• Godkendt 
 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde  

• Godkendt 
 

6. Indlæg fra Claus Lind Christensen og Karen Friis – DJs nye strategi ”God Jagt i generationer” 
Ca. 1 times oplæg + lidt tid til afsluttende bemærkninger og spørgsmål 

• Det er nu blevet kreds 7 tur til at få besøg af formanden og direktøren som vil komme med 
HB´s oplæg til strategien. Dette er en drøftelse for kreds 7 alene.  

• ”Verden er ikke den samme nu som for 5 år siden. Verden forandrer sig og jeg håber 
jægerne vil være med” – Citat slut (Lea Vermelin) 

• Ny overskrift fro strategien som vi alle skal arbejde med i fremtiden:  
o God jagt i generationer 

 

POLITISK  

Ø DJ er på naturens og vildtets side 
Ø Et sundt dyrelig er jagtens grundlag 
Ø DJ s jægere har en god jagtetik og er kompetente jægere 



 

 

• TO STRATEKISKE MÅL: 
Ø Vi bevarer og udvikler mulighederne for at gå på bæredygtig jagt i Danmark 
Ø Vi styrker jægernes indflydelse gennem en velfungerende medlemsorganisation 

  

7. Pause 10 min 

8. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden. 

• Hillerød jagtforening har budt ind med at de vil lægge hus til, hvis kredsen ønsker at afholde et 
møde om strategi så alle der har lyst kan deltage og få indblik i den nye retning.  

• Flere aktiviteter kommer stille og roligt i gang rundt om i landet, nu Corona er aftagende 
• Stor tak de frivillige som gør en stor indsats for at få de mange aktiviteter afholdt. 
• Der er gang i jægerrådsmøderne. Disse bærer dog præg af, at der er meget få som deltager i 

disse møder.  
• Der er kommet tilbagemelding fra julemarkedet, som kredsen gav tilskud til, at det var en god 

dag. Ca. 3500 besøgende.  
• DJ UNG er i gang og skal have deres første arrangement den 12/2. Det er et 

endagsarrangement. Kreds 7 støtter arrangementet med et mindre beløb.  
• I Jægerråd Frederikssund er der sket udskiftning på formandsposten idet Jimmi Sørensen har 

trukket sig. Torben Bagh er nu formand for Jægerrådet og Per West er grønt råd repræsentant.  
• Naturstyrelsen har stadig ikke meldt noget ud om organiseringen i forhold til de nye brugerråd. 

Det vi ved er dog at der fremadrettet kun bliver 1 pr enhed, hvor der i dag er 2.  
• Naturstyrelsen i midt- og Vestsjælland har afholdt både riffeljagt og hagljagt som planlagt.  
• I November og December har der været afholdt generalforsamlinger i Greve Jagtforening. HHM 

deltog i begge efter ønske fra nogle medlemmer, og MA har deltaget i december som dirigent.  
• Foreningsvejleder: 

o Der har været ca. 28 ansøgere til jobbet på landsbasis 
o Der var mere end en ansøger til jobbet i kreds 7 – HHM oplyser at han ikke fik at vide 

hvor mange, men HHM var vidende om den ene kandidats navn. 
o Den kandidat, som står til at få jobbet som foreningsvejleder i kreds 7, fortæller til 

HHM, at vedkommende trækker sig, da vedkommende ikke vil acceptere, at det er 
kredsbestyrelsen, som skal beslutte om vedkommende har kompetencen til at udfylde 
jobbet. Det er vigtigt at pointere, at kredsbestyrelsen ikke har været inddraget i 
processen omkring udvælgelsen af foreningsvejlederen. Kun kredsformanden har 
været viden om hvem kandidaten var og har også give sin personlige reference om 
personen. På HB-mødet d.7. jan hvor både kredsformænd og HB deltog, stillede MA 
spørgsmål til hvem kandidaten var og fik ikke svar herpå. Derfor blev spørgsmålet 
stillede en gang mere og heller ikke har fik MA svar ang. den valgte person for kreds 7. 
Kredsbestyrelsen undrer sig over, at et HB-medlem ikke kan få oplyst hvem 
kandidaterne som har søgt stillingen som foreningsvejledere for kreds 7 er og det er 
uacceptabelt at et HB-medlem ikke får svar under et HB-møde. Kredsbestyrelsen må på 
det kraftigste opfordre til at administrationen fremover svarer på alle spørgsmål fra HB-
medlemmerne.  



 

o Fremover skal HHM være meget OBS på hvilken kasket han har på, når han udtaler sig, 
så må dette præciseres – man skal passe på man ikke bliver inhabil i kredsens sager og i 
denne sag burde kredsbestyrelsen have været ind over og HHM skulle have sikret at 
beslutningen blev taget af kredsbestyrelsen i fællesskab.  

o Kredsbestyrelsen er af den opfattelse, at de bør være inde over evt. ansættelser i 
forbundet som vedrører kredsen. Som f.eks. denne foreningsvejleder. HHM bør være 
obs på dette, mener kredsbestyrelsen i fremtiden. 
HHM gør opmærksom på, at det aldrig har været meningen at foreningsvejlederne 
skulle godkendes af kredsbestyrelserne i forhold til ansættelse, og at HHM kun er brugt 
som reference. HHM har angivet både positive, og punkter som man skulle have særlig 
opmærksomhed på i ansættelsesudvalget i forhold til ansøgeren. HHM har aldrig taget 
stilling til ansættelsen. 

o Budskabet til DJ, som HB skal tage med tilbage er, at vi ikke kan leve med sådanne en 
proces og at kredsbestyrelsen burde have fået informationen om kandidaterne. Det er 
hverken kredsformand eller administrationen alene der bestemmer hvem der skal virke 
for kreds 7.  
 

• Hjortevildtgruppeformand Nicolaj ønsker at genopstiller i vores område. Der bliver sendt brev 
ud til jægerrådsformændene om, at der skal indstilles til jobbet. Der kan indstilles op til 2 
kandidater pr område. 

• Opbevaringssted til trailer mm som vi havde fået lovning på at leje til en aftalt pris, er ikke 
aktuelt længere. Udlejer vil nu tilbyde et andet rum til en større pris. Vi går igen på jagt efter 
noget nyt. Der opfordres til at vi bringer emnet op til kredsmødet. Kredsbestyrelsen sender HB 
tilbage til DJ med udfordringen, at vi ikke kan bruge mere tid til dette.  

 
9. Orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 

• Problematik om jagtfeltskydning i Jægerspris. Skydning hvor man kommer i terræn og det 
sociale. Forsvaret har lavet en matrix. Hvis området er ledigt kan det lånes ud til andre til 
en pris på 84.000 for leje på 2 dage. Dette kan ikke laves om. Skydning forventes flyttes til 
Breedtved ved Holbæk. 

• DJ har lavet et kursus sammen med DGI som gør at deltagerene efterfølgende kan lægge en 
skydebane på civilt terræn. Vi har fået tildelt 2 pladser.  

• HUND. Møde i hundeaktivitetsudvalg. Der er stadig mange dønninger efter bruddet med 
SJD. Alle der deltog på mødet er positivt klare til at se fremad. Det er vigtigt budskab at DJ 
vil ”alle jagt hunde” og ikke kun enkelte hunde.  

• Strukturarbejde er stille og roligt gået i gang.  
 

 
10. Orientering fra kredskasseren og spørgsmål til samme. 

• Vi afventer regnskabet fra DJ som forventes inden kredsmødet 
• VI får en lille forhøjelse i tilskud i 2022. 
• Kørselspenge for 2022 er 3,51 kr. 
• Da 2020 og 2021 har været meget atypiske, og vi ikke har kunne afholde aktiviteter, har vi 

en del penge i kassen.  



 

• Der er vedtaget et rådighedsbeløb op til 5000,- kr. som kan bevilliges af kredsformanden 
uden at spørge hele kredsbestyrelsen.  

 
11. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid. 

- Kredsmødet tirsdag d. 15.3.2022 kl. 17.30-22.00 i Hedehuset, Hovedgaden 371B, 2640 
Hedehusene. 

• Kredsbestyrelsen er OBS på at der kan være et dilemma iht. dato for tilmelding mm. 
 

- Nyt fra koordinatorerne. 
• Duelighedsprøve i jagthorn i Kalundborg den 27/3.  
• Jagtfeltskydning er en udfordring, da der er for mange klausuler. Måske kan det ende 

med at blive aflyst i år.  
• Forbundsmesterskab i jagtfeltsti. I år er de underlagt nyjæger udvalget. JK undrer sig 

over at han ikke har hørt noget.  
 

Orientering fra Ole Hansen vedr. Frivillige Jagtprøver 
• Berammes til 2 søndage i april. Prisen bliver 125,- kr. pr. deltager 

 
- Opdatering af årshjul – husk at sende data til kredssekretæren 

 

12. Opstart planlægning af fællesmøde, kredsbestyrelsen, koordinatorer og 2 repræsentanter fra hver 
jagtforening i kreds 7s område.  

• Emnet blev ikke drøftet  
 

13. Bordet rundt med nyt fra distrikter og Jægerrådene 
• Emnet blev ikke drøftet 

14. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB. 

• Der blev ikke aftalt noget 
 

15. Eventuelt  

• BNV – HHM har været til møde med projektet. Der skal findes nye netværksledere da 
begge netværkslederne i 6-7 har trukket sig. Kender I noget så kom med dem.  

• Forbundets hundeinstruktøren (FBI) ønsker at møde KB og fortælle om arbejdet.  
      

 

Således opfattet 

Susanna Vang Møller 

 
 


