
Referat 

 

Kredsbestyrelsesmøde for Kreds 4 

 

 

Tirsdag d. 02. Nov. 2021 kl. 18.00 i Jels 

Ørstedvej 10. 6630 Rødding   

 
 

 

Bestyrelses 

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       Ok         

 Kurt Beck, Varde KB         Ok         

Finn Hahn, Vejen FH          Ok  

 Merete Callesen, Tønder MC         Ok  

 Erik Nicolaisen Aabenraa EN        Ok  

 Chr. Thye Haderslev CT             

Gunnar Bennedsen, Kolding GB        Ok 

Allan Højrup, Billund. AH      Afbud 

 

Karen Friis, KF         OK 

Claus Lind Christensen; CLC         Ok   

 

 

 

Afbud:  JB, JH, CT og AH    

 

Referat: JHN 

                  

Dagsorden  

 
1 Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde: 
Bemærkninger      

                                                                                               

Referat fra august & september 2021.                      

 
 Ingen bemærkninger 
 

2 
Nye vision, politiske retning og strategiske mål V/KF & CLC  

 



Kære kredsbestyrelse. 

 

Vi ser frem til at møde jer på tirsdag den 2. november og få en god 

drøftelse af hvad vores nye vision, politiske retning og strategiske 

mål betyder for arbejdet i jeres kreds. Det er vigtigt at vi får et 

fælles billede af, hvad vi vil opnå med den nye vision og politiske 

retning samt en fælles forståelse af, hvad der ligger i de strategiske 

mål, og hvordan vi skal arbejde med dem.  

 

Derfor vil vi bede dig om forud for mødet at gøre dig nogle tanker 

om dette, som du skal fremlægge på mødet. Du bedes svare på disse 

2 spørgsmål: 

1. Hvad skal du gøre anderledes for at bidrage til den nye 

vision, politiske retning og strategi? Giv gerne 1-2 konkrete 

eksempler. 

2. Hvilke forandringer ser du, der bliver i kredsbestyrelsens 

arbejde? 

 

Vi starter med en runde, hvor man hver især fortæller svarerne på 

de 2 spørgsmål. Herefter gennemgår vi vision, politiske retning og 

strategiske mål sammen med henblik på at få et fælles billede og en 

fælles forståelse. Du kan læse dem i vedhæftede og på mødet vil vi 

vise den lille film (grafiske illustration), der blev vist på Rep. 

Mødet. 

 

Målet er at I hver især føler jer klædt godt på til at tage en snak med 

medlemmer og foreninger om den nye vision, politiske retning og 

de strategiske mål. 

 

Bilag  

 
 

Beslutning 
Kredsbestyrelsen drøftede de oplistede punkter. Resultatet fra dette 

indgår i det videre arbejde om temaet. 

 
3. Orientering om kredsens aktuelle situation v/PB 

 

Buetrailer i Kreds 4  

 

Outdoor i Fredericia 25. – 27. marts 2022  

 

Udstillings trailer mm.  Opbevaring og ansvar  



 

Nyjæger jagten d. 18. oktober, evaluering. v/MC  

 

Naturnational parker/ urørt skov  
Beslutning  

 

 

Skydevogn repareres for under 10.000 kr. 

Ca. 100 personer tilmeldt til mødet med jagtforeninger. 

PB tager en snak med Dorthe F. Frimann. 

Møder afholdes om Nationalparker/urørt skov. 

 
4. Økonomi – bilag 

 

 
Beslutning  Ser godt ud. Pengene ønskes anvendt til udstillingsmaterialer og 

øget kontakt til jægerråd og medlemmer. 

5. Kredsmøde 2022  

Dato og sted for mødet: onsdag d. 9. marts. 

Kl. 17.00. Praktisk hjælp: KB og GB ved tilmelding. 

 

Delegerede til Repræsentantskabs møde d. 18. juni i Vingsted 

 

Koordinatorernes indlæg til Kredsmødet? 

 

Årsmøder i Jægerråd, er der fastsat datoer? 

 

Ny kursuskoordinator ønskes! 

 

 

 
Beslutning Kredsmøde  

Sted: Jels, Ørstedvej 10, 6630 Rødding 

Dato: den 9. marts 2022 
 

 

Årsmøder i Jægerråd: 

Vejen: torsdag d. 27. januar  

Åbenrå: torsdag d. 20. januar  

Kolding: mandag d. 24. januar 

Esbjerg: tirsdag d. 01 februar 

Tønder: torsdag d. 20 januar  

Varde: mandag d. 7. februar 

Sønderborg: torsdag d. 3. februar 

Vejle: onsdag d. 2. februar 



Fredericia: torsdag d.03 februar  

Fanø: 

Billund: 

Haderslev: tirsdag d. 08 februar  

 

6. Nyt fra HB V/JVK  

Det fremtidige hundearbejde i DJ & Kreds 4 

Beslutning JVK fortæller at aktivitetsudvalget for hunde har set på forbundets 

vedtægter og ønsker en bredere forståelse af dette. Hundene skal det 

basale som jagthund. 

Prøver stadig for jagthunde, med kredsens støtte. 
7. Forretningsorden for Kredsen. Revideret, men skal sikkert skrives 

om igen i 2022.  Bilag  

 
  
8. Næste Møde:  
  
Beslutning Evt. Der mangler stadig tilbagemeldinger fra flere jægerråd 

omkring hjortevildt. 

  

 

 

 
Slut kl. 21.45 


