
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ kredsformand 

 
 
 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ kredsformand 

Carsten Andersen fra Nordfyn er indstillet fra Kreds 5 som ny mand til Hjortevildtgruppen. Indstil-
lingen skal godkendes af Hovedbestyrelsen. 

På et møde den 10. maj, blandet reguleringsjægerne på Fyn, blev Jørgen Egelund Jensen valgt til 
ny reguleringskoordinator i Kreds 5.  

Tillykke med valget! 

Den tidligere reguleringskoordinator HKN gav i februar 2022 kredsbestyrelsen orientering om ved 
mail til formanden, at han ønskede at trække sig fra posten. Derfor blev reguleringsjægerne ind-
kaldt til møde med henblik på at vælge en ny reguleringskoordinator. Efterfølgende er der opstået 
lidt forvirring omkring reguleringsområdets samlede omfang. Dagen før valget af ny reguleringsko-
ordinator gav HKN udtryk for, at han gerne vil fortsætte som koordinator for mårhundejægerne. 
Det var nyt for kredsbestyrelsen fordi opfattelsen var, at HKN trak sig fra reguleringsområdet som 
sådan, og reguleringsområdet har ikke tidligere har været delt op i generel regulering og mårhun-
deregulering.  

Kreds 5 

Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 24.05.2022 Tid: 19:00 
Sted: Køstrup Flugtskydebanes klubhus 
Mødeleder: kredsformanden Referent: sekretæren 

Kredsbestyrelse / HB 

Init. Navn Jægerråd / repræsenterer 

EVJ Ejgil Valdemar Jensen Kredsformand + 

LU Lars Udengaard HB-medlem + 

TA Thomas Albertsen HB-suppleant + 

TSM Tonny Skytt Mikkelsen Kredskasserer + 

ML Morten Loubjerg JR Odense + 

  JR Assens - 

JHF Jacob H. Foged JR Svendborg + 

JT Jens Thomsen JR Fåborg-Midtfyn - 

UC Ulrik Christensen JR Middelfart (sekretær) + 

OP Ove Pedersen JR Nordfyn (næstformand) + 

  JR Ærø - 

  KS Kristian Spodsberg JR Nyborg - 

SHM Søren Helding Madsen JR Kerteminde + 

  JR Langeland - 

JR = jægerråd, + = deltagelse, - = fraværende 



  

 

Det er kredsbestyrelsens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at dele reguleringsområdet op i 
undergrupper, fx generel regulering og regulering af mårhund, og fastholder at den nyvalgte regu-
leringskoordinator dækker hele reguleringsområdet i Kreds 5.  

Det er kredsbestyrelsens opfattelse, at reguleringsområdet har være varetaget meget tilfredsstil-
lende med HKN som reguleringskoordinator. Derfor håber vi at han både vil fortsætte som regule-
ringsjæger, og vil hjælpe og videregive sin viden og erfaring til Jørgen som nye reguleringskoordi-
nator. Det vil også være til fælles glæde og gavn for alle reguleringsjægerne på Fyn, og en god måde 
at overdrage et hverv til den næste på, som en mentorordning. 

På OCC messen havde der været ca. 11.000 besøgende i dagene 1, 2 og 3. april. Det overvejes at få 
en mindre stand til næste gang, da den vi havde denne gang virkede for stor. Besøgstallet var lidt 
skuffende, men skyldes hovedsageligt nok at der ikke var våben med på messen, samt at der var 
andre store jagtrelaterede arrangementer de samme dage. 

Laserkino havde tjent 3.200, - dkk ind på OCC messen, alt gik ubeskåret til Jægernes Naturfond. 

Projekt ”jægere køber jord” er sat i gang, fra Kreds 5 er Lars Udengaard repræsentant i projektet, 
men der skal gerne vælges en mere. Jorden der kan opkøbes, kan være landbrugsjord, frijord eller 
andet. 

Tonny Mikkelsen fortalte at man evt. kunne tage kontakt til de ”Grønne jægere” som er en gruppe 
der opkøber og lejer jord til jagt, hvor man ved at melde sig ind i gruppen, mod et kontingent kan få 
lov til at gå på jagt på den jord er opkøbt eller lejet. Se mere på https://www.groenjagt.dk/ 

Ove Pedersen syntes det var en god ide til Nyjægerne. 

EVJ kunne fortælle at der stadig mangler personer til arbejdet omkring strukturen i forhold til ar-
bejdet med Jægerrådene. 

Kredsen har fået en ansøgning fra Trøstrup-Korup Jagtforening om midler til anlæggelse af en bue-
bane. Kredsbestyrelsen mangler noget info fra Trøstrup-Korup Jagtforening omkring hvor meget 
foreningen selv vil lægge i projektet. EVJ tager kontakt og finder ud af dette og punktet kan tages 
op på næste møde. 

 

Pkt. 03 Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen v/ HB-repræsentanten 

Lars Udengaard har nu været HB repræsentant for Kredsen i ca. halvanden måned, han er glad for 
hvervet, men det er et travlt hverv. Syntes han er blevet taget godt i mod i HB, måske det også hjæl-
per at LU er god til at argumentere for sin sag og synspunkter. 

LU sender den åbne dagsorden til HB møder rundt til kredsbestyrelsen, med OBS på de vigtige 
punkter. 

 

 

Pkt. 04 Ny Webkoordinator v/ EVJ-OP. 

Thorbjørn Stegelmann er blevet indstillet fra Nordfyns Jægerråd som ny webkoordinator for Kreds 
5, da Claus Lauritsen ønsker at stoppe. Thorbjørn er 53 år, IT-mand til daglig. Står for hjemmesi-
den ved Strandager Jagt Center hvor han er tilknyttet.  

 

 

Pkt. 05 Game Fair 2023 v/EVJ-LU 

EVJ har fået en henvendelse fra Joan B. Kvist fra DJ, omkring Kreds 5 deltagelse på Brahetrolle-
borg Game Fair i 2023. Kredsen ønsker at køre Game Fair på samme måde som OCC-messen, hvor 
DJ står for økonomien. Der skal laves en styregruppe der står for det for Kreds 5. Ove Pedersen, 
Thomas Albertsen, Ejgil V. Jensen og Tonni Mikkelsen blev valgt til styregruppen. 

 

 

 

 

https://www.groenjagt.dk/


  

 

Pkt. 06 Repræsentantskabsmødet 2022 v/EVJ-LU 

Delegeretmøde forud for repræsentantskabsmødet afholdes i Vingsted centeret kl. 8:30 den 18. 
juni hvor repræsentantskabsmødet starter kl. 10. 

Jakob Foged fremlægger forslag fra Kreds 5. Kreds 5 ønsker skriftlig afstemning af dette forslag. 

Morten Loubjerg kom med et forslag til Kredsårsmødet 2021. Dette forslag fremlægger Morten 
Loubjerg selv, argumenterer det og trækker det tilbage, da der er igangsat noget fra DJ at på dette 
område. 

 

Pkt. 07  DJ foreningspulje v/EVJ 

  Der er kommet ansøgninger fra følgende projekter/foreninger: 

  Syddansk Akademisk Forening ønsker tilskud til bådtrailer. 

  Stige Jagtforening ønsker tilskud til kastemaskiner. 

  Nordfyns Jagtforening ønsker tilskud til gravtræningscenter. 

  Vejlby Sogns Jagtforening ønsker tilskud til underviser i Vildtsygdomme og hygiejne. 

  Vejlby Sogns Jagtforening ønsker tilskud til Shotcam. 

  Ærø Markvildtlav ønsker tilskud til frø til vildtagre. 

Kredsen har 102.479, - kroner til rådighed og der er søgt for 100.446, -. Der er noget usikkerhed 
omkring det beløb kredsen har til rådighed, derfor er dette punkt ikke endeligt afsluttet. 

EVJ undersøger med Hanne Smedegaard ved DJ og vender tilbage til Kredsbestyrelsen, inder der 
træffes beslutning. 

 

Orientering og nyt fra Jægerråd v/alle 

Fåborg-Midtfyn 
 

Ikke repræsenteret. 

Nordfyn 
 

Afventer svar fra DJ omkring høringssvar på nyt Natura 2000 område, gældende fra 
2022 -2027 

Odense 
 

Der er kommet ny kontaktperson ved Odense Kommune, som Jægerrådet har fået et 
godt samarbejde/kommunikation med. 

Svendborg 
 

Har afholdt et udsætterkursus med god deltagelse. Miljøstyrelsen har besluttet at der 
kun må være 10 deltager på haglskyde og riffelinstruktør kurser fremover, da de ikke 
mener at kvaliteten bliver god nok ved flere deltagere. Det gør at der ikke er økonomi i at 
afholde disse kurser for skydebanerne, og det derfor er svært at få kurser op at stå. Jakob 
Foged spørger om kredsen vil støtte disse kurser for at få dem op at stå, det vil kredsen 
godt, men kun hvis 50% af deltagerne er fra andre foreninger/skydebaner end den ar-
rangerende. 

Assens 
   

Ikke repræsenteret. 

Kerteminde 
 

Kæmper med Kommunen omkring nedlæggelse af en skydebane i Munkebo. 

Middelfart 
 

Har fået ny Grønt Råds medlem, det er Kenneth Elkrog, tidligere formand for Ejby-
Harndrup og Omegns Jagtforening. 

Nyborg 
 

Ikke repræsenteret. 

Ærø 
 

Ikke noget at berette. 

Langeland 
 

Ikke repræsenteret. 

  
Pkt. 08 Økonomi i kredsen v/TM 

  Kredsen har en sund og god økonomi. 

 



  

 

Pkt. 09 Andre emner (eventuelt) v/ alle 

Godkendelse af kredsbestyrelsens referat 

 

Underskriftblad       Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

 

Jægerråd / HB Navn Underskrift 

Kredsformand  Ejgil Valdemar Jensen  

 

HB-medlem Lars Udengaard  

 

HB-suppleant 

 

Thomas Albertsen  

Kredskasserer Tonny Skytt Mikkelsen  

 

JR Ærø   

 

JR Faaborg-Midtfyn Jens Thomsen  

 

JR Svendborg Jacob H. Foged  

 

JR Nyborg Kristian Spodsberg  

 

JR Kerteminde Søren Helding Madsen  

 

JR Nordfyn (næstformand) Ove Pedersen  

 

JR Middelfart (sekretær) Ulrik Christensen  

 

JR Assens   

 

JR Odense Morten Loubjerg  

 

JR Langeland   

 

 

JR = jægerråd 


