
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ kredsformand 

  Thomas byder velkommen til de fremmødte. 
 
 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ kredsformand 

  Lars Udengaard er blevet valgt til repræsentantskabet ved TV2 Fyn 

  Jens Thomsen er blevet valgt til Brugerrådet for Naturstyrelsen Fyn 

Hans Kristian Nielsen ønsker at stoppe som Reguleringskoordinator, Jørgen Egelund, Svendborg 
Jagtforening vil gerne være ny koordinator. 

Enighed i kredsbestyrelsen om, at man vil lade reguleringsjægerne selv finde en ny koordinator, 
frem for at udpege en ny. 

 TA tager kontakt til HKN og hører om han vil indkalde til dette møde og finde den nye koordina-
tor. Hvis ikke han vil det, vil kredsen samle dem, så de kan udpege en ny. 

Claus Lauritsen ønsker at stoppe som Web koordinator. Her er ikke et ”korps” af Web folk, så her 
vil Kredsbestyrelsen forsøge at finde en, Kredsbestyrelsen er velkomne til at komme med forslag. 

Der har ikke været ret store fremmøder til åres Jægerrådsårsmøder, der har været afholdt i januar 
og februar måned.  

Kreds 5 

Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 24-02-2022 Tid: 19.00 
Sted: Teamsmøde online 
Mødeleder: kredsformanden Referent: sekretæren 

Kredsbestyrelse / HB 

Init. Navn Jægerråd / repræsenterer 

TA Thomas Albertsen Kredsformand  + 

EVJ Ejgil Valdemar Jensen Hovedbestyrelsesmedlem + 

TM Tonny Mikkelsen Kredskasserer - 

BJ Bert Jessen JR Odense - 

  JR Assens - 

JF Jacob H. Foged JR Svendborg + 

JT Jens Thomsen JR Fåborg-Midtfyn + 

UC Ulrik Christensen JR Middelfart + 

OP Ove Pedersen JR Nordfyn (næstformand) + 

TA Thomas Albertsen JR Ærø + 

  KS Kristian Spodsberg JR Nyborg - 

SHM Søren H. Madsen JR Kerteminde  - 

  JR Langeland - 

LA Lars Udengaard HB suppleant - 

JR = jægerråd, + = deltagelse, - = fraværende 



  

 

EVJ har haft nogen spørgeskemaer med rundt til møderne, disse skal kredsbestyrelsen være med 
til at evaluere på næste møde. 

Jakob Foged har været i kontakt med en på Langeland omkring af finde en repræsentant til Jæger-
rådet på Langeland, der pt er vakant. 

Der skal findes en repræsentant til den Regionale Hjortevildtgruppe. Der er lidt uklarhed omkring 
hvordan Fyn skal ”skæres”, da det skal følge Regionerne. 

TA skal til møde med Torben Schulz Jensen, formanden for Hjortevildtudvalget hvor han håber at 
få klarhed over dette. 

 

Pkt. 03 Orientering om kredsens aktuelle økonomi v/ kredskasserer 

  Kasserer ikke fremmødt, så dette punkt blev ikke gennemgået. 

 

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

EVJ kunne fortælle at hvis Kredsen har mere end 250.000,- kroner tilbage på kontoen ved årets 
udgang, skal de fremover føres tilbage til DJ. 

I fremtiden vil Kredsformænd få adgang til medlemslister fra DJ. 

Pr. 1. januar var der 87.000 betalende medlemmer af DJ, ca. 2.000 mere end sidste år, så det ser 
ud til at de forskellige tiltag for at hverve medlemmer giver en medlemsfremgang. 

 

Pkt. 05 Ansøgninger til kredsens midler v/alle 

LU har lavet et udkast til ”Kreds 5 Puljen”, hvordan retningslinjerne kunne være og et ansøgnings-
skema. 

En del debat frem og tilbage omkring udformning af retningslinjerne, men vi enedes om følgende: 

- der skal ikke stå et beløb 

-  ansøgningsfrister skal være 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Ansøgninger vil så blive be-
handlet på førstkommende kredsbestyrelsesmøde. 

- Der gives ikke tilskud til drift og vedligehold af skydebaner, samt til våben. 

Fåborg Midtfyn Jægerråd har søgt kredsen om 4.500,- kroner til Tarup-Davinde dagen den 30. 
april 2022, dette blev bevilget. 

Fangel Jagtforening har søgt kredsen om 20.000,- kroner til indkøb af 7 stk. vildtkameraer til ud-
lån til deres medlemmer til mårhundebekæmpelse. 

Enighed om at dette var en ansøgning til DJ-puljen og ikke kredsen, dette svar skriver TA til Fangel 
Jagtforening. 

   

Pkt. 06 Kredsårsmøde v/kredsformand  

Der er valg af både HB-repræsentant og suppleant for denne i år. Lars Udengaard opstiller til HB 
medlem og Thomas Albertsen som suppleant. 

Der er ikke opstillet nogen modkandidater. 

Morten Loubjerg, Fangel Jagtforening stillede på årsmødet 2021 et forslag, som direktør Karen 
Friis gerne vil følge op på til dette årsmøde, hun kontakter Morten inden og tager en snak med 
ham. 

Punkt om den måde man fra HB og formandens side udpeger formænd for udvalg, ønske om at 
man vælges til disse udvalg og udvalg selv vælger deres formand. 

Invitere enten vildtkonsulent eller skovrider fra Naturstyrelsen Fyn. 

Karen Friis har spurgt om en fra administrationen måtte komme til mødet. 

Som dirigent, valgtes det at spørge Arne Greve om han vil. 



  

 

Jakob Foged sagde at der var en bestand af kronvildt på Fyn, især på Sydfyn og om man kunne 
bringe det op omkring at få lavet en eventuel fredning. 

Svendborg Jægerråd har sendt det til Hjortevildtgruppen Fyn og der blev snakket om at man må-
ske skulle sende det til Naturstyrelsen, da der skal en fredning til med lov og ikke en frivillig fred-
ning.  

Den nye foreningsvejleder på i Kreds 5, Finn Helleskov Andersen skal have taletid i koordinator-
rækken til Kredsmødet. 

 

Pkt. 07  Dyrskue Odense v/kredsformand 

Er samme weekend som der er repræsentantskabsmøde, så det vil blive svært at finde folk til det, 
da dem der normalt ville skulle repræsentere på dyrskuet, er de samme som er til repræsentant-
skabsmødet. 

 

Pkt. 08 OCC v/kredsformand/styregruppe 

  Bemanding til OCC. 

Der skal gerne findes 1 jagtforeningsformand fra hvert Jægerråd, der har lyst til at bruge nogen ti-
mer derude en af dagene, 1, 2 eller 3 april. 

Ellers vil det være 4 fra styregruppen, nogen fra DJ-administration samt Claus Lind Christensen 

 

Pkt. 09 Strategi/struktur kreds 5 v/kredsformand/HB 

Der arbejdes på at få nedsat en styregruppe den bearbejde de forslag der er kommet ind på Jæger-
rådsmøderne. 
Det vil forsøges at vælge en blandet flok til styregruppen på Kredsmødet. 

 
 
Pkt. 10  Andre emner v/alle 

  Navneskiltesagen, en af de gamle sager, har TA gang i, og har snakket med dem der skal lave dem. 

  Bliver sat i gang nu. 

Jakob Foged har sat et Udsætningskursus i gang og har flere kurser på vej, bl.a. Flugtskydning, rif-
felinstruktør og lign. 

JT sagde at der Jægerrådet Fåborg-Midtfyn var inviteret til at deltage på Livsstilsmessen på Bol-
tinggaard i dagene 4-5-6 juni. 

 

Pkt. 11   Fastsættelse af tid/ sted f. næste møde v/alle 

  Næste møde, enten den 24 eller den 31. marts 2022.  



  

 

Godkendelse af kredsbestyrelsens referat 

 

Underskriftblad       Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

 

Jægerråd / HB Navn Underskrift 

Hovedbestyrelse Ejgil Valdemar Jensen  

 

Kredsformand Thomas Albertsen  

 

Kredskasserer Tonny Mikkelsen  

 

JR Ærø Thomas Albertsen  

 

JR Faaborg-Midtfyn Jens Thomsen  

 

JR Svendborg Jacob H. Foged  

 

JR Nyborg Kristian Spodsberg  

 

JR Kerteminde (sekretær) Søren H. Madsen  

 

JR Nordfyn (næstformand) Ove Pedersen  

 

JR Middelfart Ulrik Christensen  

 

JR Assens   

 

JR Odense Bert Jessen  

 

JR Langeland Vakant  

 

 

JR = jægerråd 


