
 

 

Referat til kredsbestyrelsesmøde i kreds 7 

Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene 

Dato/tid: torsdag d. 31.3.2022 kl. 17.30-22. (spisning fra kl. 17.30-18.00) 

Indkaldt: Marie-Louise Achton-Lyng (MA), Bjarne Larsen (BL), Christian Bærentsen (CB), Max Elbæk (ME), 
Susanna Vang Møller (SVM), Torben Broløs (TMB), Ole Hansen (OH), Jens Klaus Jensen (JKJ), Holger 
Christensen (HC), Lars Egedal (LE), Morten Hansen (MH), Torben Bagh (TB) 

Fra administrationen via Teams: Næstformand i DJ Henrik Frost og intern jurist Mikala Høj. 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/kreds næstformanden. 
CB bød velkommen. Velkommen til jurist Micala Høj og Henrik Frost 
 

2. Valg af ordstyrer. 
BL valgt 
 

3. Valg af referent. 
SVM valgt 
 

4. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde  
Ikke godkendt endnu da alle ikke har læst den endnu.  
** Er blevet godkendt pr. mails fra KB efterfølgende.  
 

6. Kort information om kredsens situation. 
CB informerer kort om, hvordan vi kommer i gang med de mange praktiske opgaver som står for 
døren efter kredsmøde.  
De nye medlemmer af kredsbestyrelsen præsenterede sig selv. 
 

7. Konstituering af kredsbestyrelsen: valg af næstformand, kasserer og sekretær. 
Næstformand : CB ønsker at genopstille og valgt 
Kasserer : ME ønsker at genopstille og valgt 
Sekretær: SVM ønsker at genopstille og valgt 
 

8. Gennemgang af forretningsorden og underskrift. 
Gennemgået og underskrevet. Bliver lagt op på vores hjemmeside. 
 
 

9. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden(næstformanden) 



- Ekstraordinært kredsmøde. 
Henrik Frost og Mikala Høj fremlagde de muligheder vi har i Kreds 7 efter at kredsformanden 
valgte at trække sig fra posten efter kredsmødet.   
Vi skal finde den løsning som gavner Kreds 7 bedst. 
Distrikt 1 har afholdt et møde hvor der blev besluttet, at de ønsker et ekstraordinært møde 
senest 30 dage efter kredsmøde. 
Det blev stemt på de to muligheder som Henrik Frost og Mikala Høj har oplyst at vi har. Vi har 
mulighed for at følge § 20 eller 21: 

- Den korte model siger at vi senest 30 dage efter at behovet opstår og vi står uden en 
kredsformand, skal afholde et ekstraordinært kredsmøde. Vores behov opstår den 31/3 
som er vores første kredsbestyrelsesmøde efter kredsmødet. Det opstår ikke da 
tidligere kredsformand under evt. oplyser at han trækker sig. Denne model vil ikke 
gavne processen for at finde en egnet kandidat til posten. Og de delegerede vil ikke 
inden mødet vide hvem der stiller op, da det kan se på selve dagen. 

- Den lange model følger vedtægternes paragraf som gælder for valg af kredsformand. 
Her skal vi overholde tidsfrister iht. at indkalde i JÆGER og kandidater skal melde sig 
senest 3 uger før mødet. Der bliver sendt dagsorden ud med alle oplysninger mm. 
Denne proces menes at gavne kreds 7 mest og mest fair over for de kandidater som 
ønsker at stille op. 

Der blev lavet afstemning: 

Den korte model:  3 for – 9 imod 

Den lange model: 12 for og det blev vedtaget at processen går i gang med planlægning af 
ekstraordinært kredsmøde efter gældende regler. Mødet stræbes efter af afholdes i maj. 

Alle kandidater til kredsformandsposten skal have meldt sig senest 17 maj. 
Det afholdes som aftenmøde 
Dato: en dag i uge 23 eller 24. Dette afhænger af hvor vi kan finde et lokale.  
Mødet afholdes Kl. 19 
Der serveres kaffe og kage 
Der skal findes en dirigent 
 

- Evaluering af kredsmødet d. 15.3.2022. 
Ikke gennemgået - udskudt 

- Indstilling af hjortevildtsformand. Bilag vedlagt. 
Der er kommet indstilling af Nicolaj Pedersen – vores nuværende hjortevildtsformand. Nicolaj 
blevet valgt. 

- Nationalpark Amager. 
Der har været 3 kandidater. Bestyrelsen har vendt sagen og bestyrelsen har indstillet Claus 
Raarup til posten. 

- Skovbrugerråd, København 
Kredsbestyrelsen bakker op om udpegning af Ole Jervin til posten. 

- Nationalpark Kongernes Nordsjælland har nu truffet sit valg og det blev Carl Holten. 
 
 
 



10. Orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 
Natur Nationalparkerne er nu udpeget. Mols Bjerge blev udpeget. Bidstrup skovene er også 
udpeget som Natur Nationalpark.  
Det er vigtigt at vi er OBS på hvad der sker på området inden for Natur Nationalparkerne.  
Der bliver fulgt op på, at der fremadrettet forsøges så vidt muligt at holde KB møder få dage før et 
HB-møde. På denne måde får vi med gavn af hinanden. 
Tælle laug – vi er blevet spurt om hvad vi i kreds 7 gør inden for dette område. Vi skal tælle vores 
vidt. Sjælland er meget langt bagud iht. disse laug. 
Behandlingstid på våbentilladelse. Utrolig lang hos PAC i øjeblikket pga. nye krav vedr. mærkning af 
våbendele som også falder sammen med nye systemer. Danmark er det eneste land i Europa som 
endnu ikke har indført, at alle dele skal være mærket.  
Pt kan der være ca. 16.000 jægere som kommer i klemme iht. manglende våbentilladelser når vi 
rammer 16/5. Der afholdes møde mellem PAC og våbenudvalget i kommende uge hvor sagen 
drøftes. 
 

11. Orientering fra Kredskasseren og spørgsmål til samme. 
Status er sendt ud vedr. kredsens økonomi. Denne vil fremover blive sendt ud til KB medlemmerne 
hver mdr.  
Der kommer et ekstraordinært kredsmøde, som vil koste kredsen penge ud over hvad der har 
været planlagt.  
Iht. opbevaring af vores materiel – så er der på HB-møde bevilliget penge til dette og det praktiske 
vil blive klaret mellem Jens Kjær og ME. 
Kredsbestyrelsen har bevilliget at der købes et net til ca. 14.000 kr. som skal bruges som sikkerhed 
ved bueskydning.  
 

12. Strukturen i KB og gennemgang af listen over koordinatorer og repræsentanter i diverse råd. 
- Bilag: Liste over koordinatorer og repræsentanter i diverse råd 

Gennemgået og tilrettet 
Der blev besluttet at vildtpleje rådgiveren blev nedlagt. 
 

13. Beretning fra udvalgene/koordinatorerne 
Ca. 50 % færre til frivillige jagtprøver i år iht. sidste år. 
Man har i år lavet tilmeldinger via Flexbilet. Det har fungeret super. 
7/4 skal JK til en spejder gruppe for at fortælle om jagt. Derudover ska JK også på besøg hos en 
børnehave og andre steder som allerede har booket et møde. 
 

14. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid 
- Delegerede til Rep. møde i DJ. 

Listen med navnene er sendt til DJ.  
Formøde for de delegerede afholdes på distrikt niveau. Det er muligt at man afholder møder 
sammen i flere distrikter.  

- Roskilde Dyrskue. 
Der opfordres at HB-medlemmet bringer emnet Biodiversitet med til baglandet. Vi skal vise at 
vi Jægere går forrest. F.eks. burde vi have dette med på Roskilde Dyreskue.  

- Fællesmøde med koordinatorer mf. 
Drøftes på næste møde 



 
15. Opdatering af årshjulet for kreds 7. 

Det er vigtigt at melde alle aktiviteter ind til sekretæren så vi kan få indtastet disse i vores årshjul og 
vores medlemmer kan se hvad der sker i kredsen.  
 

16. Bordet rundt med bl.a. nyt fra distrikter og Jægerrådene. 
Jægerråd i Fredensborg har søgte om jagt på offentlige arealer. Ansøgt om 4 år og fik 2 år. De har 
også været i kontakt med Vej og Park og der er nu fokus på biodiversitet.  
MA foreslår, at vi får ændret dagsorden så det vigtigste kommer først. Det vigtigste er vores 
aktiviteter, så et forslag om at vend dagsorden om. 
 

17. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB. 
30. maj 2022 foregår på teams kl. 19.30 
 

18. Eventuelt  
Nye KB medlemmer får udleveret PIXI bog fra ME 
TMB foreslår, at vi kommer rundt i div. foreninger til hvert KB møde. Og så er det den enkelte 
forening som står for mødet og maden. 
Der foreslås at der sendes en plan ud med mødedatoer for resten af året. Det er så op til det 
enkelte KB medlem at byde ind på dato hvornår man kan være vært. 

 

 

Således opfattet 

Súsanna Vang Møller 

Referent 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        


