
Referat 

 

Møde for Kredsbestyrelsen, Koordinatorer & Jægerrådsformænd 

 

 

Tirsdag d. 28. September 2021 kl. 18.00  i Jels  

 
Medlemmer: Poul Bundgaard, Kredsformand PB                               Ok  

 Jens Venø Kjellerup, Hovedbestyrelsesmedlem JVK       Ok    

 Anders Jæger Jacobsen, Vejle AJJ         Ok  

 Jens Hangaard Nielsen, Sønderborg JHN        Ok    

 Jesper Bjerrisgaard, Fredericia JB        Afbud  

Jan Holm, Fanø JH           Afbud   

Uffe Nissen , Esbjerg UN         Afbud 

 Kurt Beck, Varde KB          Afbud   

Finn Hahn, Vejen FH          Ok  

 Merete Callesen, Tønder MC         Ok  

 Erik Nicolaisen Aabenraa EN        Ok  

 Chr. Thye Haderslev CT          Ok   

Gunnar Bennedsen, Kolding GB        Ok 

Allan Højrup, Billund. AH         Ikke mødt  

 
Allan Bredsgaard – Hund        Ok 

Bue – Lars Atzen        Ok 

Hagl – Finn Hahn        Ok 

Strand og Havjagt – Niels Kristian        Ok 

Riffel – Preben Nielsen        Ok 

Jagthorn – Lars Hindkjær        Ok 

Jagtsti – Jens Hangaard        Ok 

Frivillig Jagtprøver – Merete Callesen       Ok 

Fin Sørensen (FS)        Afbud 

Regner Hansen (RH)        Afbud 

 

Jægerråds formand Tønder – Kim Åbling     Ok 

Jægerråds Formand Varde – Kim Madsen      Ok 

 

Foreningskonsulent – 

Anne-Mette Hoffmann Christensen       Ok 

  

 

 

 

 

Afbud:  Afbud: JB, UN, JH, KB, FS, RH og AH 

     

 

Referat: JHN 



                  

Dagsorden  

 
1 Velkomst/PB  

 

Præsentation af foreningskonsulent, Anne-Mette Hoffmann Christensen. 

 

 
Bemærkninger Fortalte om sig selv, havde arbejdet mange år frivilligt for bl.a. spejderne. Stor 

interesse for naturen. Har ikke taget jagttegn endnu. Glæder sig til arbejdet 

med bl.a. at hjælpe og inspirere foreninger i deres arbejde. 

Arbejder videre med en foreningshåndbog. 

 
  
 

2 
Orientering om kredsens aktuelle situation v/PB 

 

Økonomi 2020: Vi er begyndt at bruge nogle af de opsparede penge på 

skydetrailerne, bue traileren ønskes købt, større telte ønskes købt m.m. 
 

Beklædnings regler: Kredsene kan nu selv styre tildelingerne af tøj.                                                       

 

Rep. Møde 2021 & 2022: 
 Der manglede 12 personer fra kreds 4 på dagen. 

 Det blev besluttet at bygge en værelsesfløj. 

 Forslaget om at alle udvalgsformænd forløds skulle have en plads på 

repr.mødet blev nedstemt. 

 Ny Vision for forbundet: God jagt i generationer, blev vedtaget. 

Direkte medlemmer får stemmeret på jægerrådsmøderne.  

Kontingent låst fast for næste år. 

For 2022 ligger mødet i Vingsted d. 18 Juni. 

 

Org.udvalg – næste møde d. 29 sep. 2021: 
 

 

Natur Nationalparker: De enkelte jægerråd er opmærksomme på dette. 

 

 
 

 
 

3 Organisationen sættes fri – Bilag 

 

Hvad vil vi med Kreds 4 i fremtiden i den nye struktur: Der ønskes 

ikke anden tildelt økonomi til jægerrådene end den, vi i dag får. 



Økonomien ligger ved Kredsen pt, og der blev givet udtryk for hele vejen 

rundt, at vi sagtens kan få økonomien ind unde kredsen.  

Bred enighed om, at vi er dækket godt ind med de regler vi kører efter i dag. 

 
 

 

 

 

4. Møde i efteråret med alle jagtforeninger i Kreds 4  

 
Beslutning  Der blev sat et udvalg ned til dette arbejde: KM, MC,PB  og AJJ 

Forslags dato er d.08 november 2021 i Jels 

Alle hjælper hinanden med at få budskabet ud til foreningerne. 

5. Hvad sker der på de forskellige områder  

 

Riffelskydning: Riffelprøver kører fint, dog er skytterne trænet for dårligt i 

selve skydningerne. 20 – 25 % dumpede. Forbundsmesterskabet gik en 2. plads 

til kreds 4. 

 

Haglskydning: Kører fint der er to prøver tilbage i år. 8-9 prøver pr/år. 70 % 

består.  

 

Hund: Der er afholdt vinderklasse og kvalifikationsprøver. Brok til forbundet 

om en manglende orientering og drøftelse af de nye tiltag for hundearbejdet. 

Der er en forventning om at hundearbejdet lokalt kører videre som nu - og med 

kredsens støtte.  

 

Strand og havjagt: Kører fint. Optælling af edderfugle hanner. Meget tyder 

på, at det er manglende føde, der giver udslagene. Muslingebankerne etableres 

ikke. Sønderborg jægerråd stiller en fryser til rådighed for vingeindsamling. 

 

Bue: Der blev ingen sammenlægning af foreningerne. Bueprøverne flytter til 

Skærbæk. Karlsgårdedagene blev i år ikke afholdt – denne besked fik LA ikke. 

 

Jagthorn: Der er nu god gang i blæserarbejdet. Flexmind tilmelding til næste 

år, hvor forbundsmesterskaber afholdes i Søgård området. 

 

Ny jæger: Har deltaget i en del møder. Der er arrangeret erfa møder, hunting 

skills dag i Ribe samt jagter på forsvarets arealer de næste 10 år for nyjægerne. 

For at deltage i dette kræves det, at man deltager i et kursus for jagtledelse og 

sikkerhed. Husk tilmeldingerne til jagterne. 

 

Frivillig jagtprøver: Kommer til at køre næste år i Varde, Skærbæk og Vejle 

 

Hjortevildts grupper: Begge grupper har konstitueret sig og sendt forslag 

videre til den centrale gruppe om forslag til jagttider. Efter dette går forslagene 



videre til Vildtforvaltningsudvalget og Ministeren, som bestemmer. Vedsendt 

er nogle bilag om dette arbejde. 

 

Jagtsti: De sidste 11/2 år har der ikke været politisk opbakning til dette 

arbejde. Mesterskabsudvalget er nedlagt. Politisk har arbejdet ligget under 

Natur- og samfundsudvalget. Koordinatorerne har været samlet til møde om 

arbejdet. Vigtigst fra dette var: Opprioritering af den politiske støtte, satsning 

på nyjægerne, messer og events. 

 

Kursus: Jagthornkursus ønskes. Der er gratiskurser i regulering for 

medlemmer gerne allerede i år. 
 

 
  

 

06. Næste Møde: Kredsbestyrelses møde tirsdag d. 02 Nov. 2021 kl.18.00 

  
  
07. Evt. Intet 

   

  

 

 

Slut kl. 21.55 JHN kørte en kronhjort ned 22.28 ved Bestseller – det kostede en bil. 


