Referat fra møde i Kreds 7 – Nordsjælland
Høvelte Kasserne
Søndag den 3. marts 2013
Dagsorden:
Velkomst v/Leif Helstrup
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Beretning om kredsens virksomhed v/formand Leif Helstrup og fagkoordinatorer
 Spørgsmål til fagkoordinatorernes skriftlige beretninger
6. Orientering om kredsens økonomi
7. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
 Kirstens Skovsbys beretning
 Claus Lind Christensen beretning
 Gæstetaler Ole Noe – Skovridder for Forsvaret/Oplæg om jagten på Forsvarets arealer
 Orientering om DJ strategi v/Kirsten Skovsby
8. Valg af HB-suppleant
9. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
10. Valg af ordførende fagkoordinatorer
 Jagthornskoordinator – Torben Clausen
 Flugtskydningskoordinator – Palle Olsson
 Jagtstikoordinator – Jens K. Jensen
 Nyjægerkoordinator – Jørgen Elholdt
 Riffelkoordinator – Allan Pedersen
 Hundekoordinator – Bjørn Ovesen
 Pressekoordinator – Ole Pedersen
 Strand- og havjagtkoordinator – Arne Holten
 Kursuskoordinator – Poul Kjeldgaard
 Frivillig jagtprøvekoordinator – Ole Hansen
 WEB-koordinator – Berit Valentin
11. Orientering om delegeret til repræsentantskabsmødet (2012)
12. Indkomne forslag
13. Eventuelt
Ølstykke Blæserne blæste i forbindelse med velkomsten.
Derefter bød formanden for kreds 7 Leif Helstrup velkommen til Høvelte Kasserne og håbede, at alle ville
have en udbytterig dag med en god og sober debat med meget dialog.
Herefter bød Leif Helstrup en særlig velkommen til Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen, direktør Michael Stevns, sekretariatschef Rune Havgaard Sørensen og konsulent Lene Clemmensen.
Også en særlig velkomst til Ole Noe fra Forsvaret samt Ølstykke Blæserne.
Leif Helstrup bad alle huske på, at alle er her som frivillige og at de er der, fordi de har en fælles glæde ved
jagt og natur og fordi de respekterer hinanden som mennesker og jægere.
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1. Valg af dirigent
Phillipp Quedens blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt, da indkaldelse var udsendt i henhold til vedtægternes §20 med mindst 14 dages varsel. Derudover har indkaldelsen været bragt i Jæger.
Leif Helstrup bad herefter forsamlingen om sammen med Leif at holde en stund i tavshed i respekt
for de medlemmer, der siden sidst er gået bort. (Der blev blæst jagt forbi). Må gud være deres sjæl
nådig.
Der var fra det muligt kommende Distrikt 4 kommet en anmodning om at suspendere mødet i 10
minutter, således de kunne nå at tale sammen, hvilket blev efterkommet.
Mødet blev genoptaget kl. 09.50.
2. Godkendelse af dagsorden
Dirigenten konstaterede, at dagsordenen var udsendt med indkaldelsen i henhold til vedtægterne.
Dirigenten fik forsamlingens opbakning til at fremrykke punktet ”Indkomne forslag” til før valghandlingerne.
3. Valg af referent
Lene Clemmensen fra Danmarks Jægerforbund blev valgt til referent.
4. Valg af stemmetællere
Stemmetællere blev valgt, således at de yderste i rækken mod midtergangen hele vejen ned blev
valgt.
5. Beretning til kredsens virksomhed v/formand Leif Helstrup og fagkoordinatorer
 Spørgsmål til fagkoordinatorernes skriftlige beretninger
Kredsen er en underlig størrelse, således indledte Leif Helstrup formandens beretning i 2012 i
Knabstruphallen og den er ikke blevet en mindre underlig størrelse i året der er gået. Forskellen er
dog, at der i det forløbne år er udfoldet en utrolig aktivitet og kreativitet i medlemslaget for at udvikle et forslag til en ændring i strukturen i kreds 7. En der kan virke! Der vil senere på dagen blive
fremvist et par forslag, der kan hjælpe kredsen til en mere funktionel måde at arbejde på. En måde,
der bringer dialogen i centrum. I den lange proces, der er kørt i medlemskredse med det formål at
føre en dialog og at få involveret mange, er der skabt mange alliancer jægere imellem, og der har
langt hen ad vejen været et rigtigt godt og venligt klima for debat og dialog. Det beviser, at når vi på
respektfuld måde, kommer i tale med hinanden som jægere, kan selv de mest komplicerede organisatoriske spørgsmål få en ny vinkel og måske en løsning. Uanset hvad der sker på dette kredsmøde i det senere forløb, er det Leif Helstrups håb, at denne positive stemning vil fortsætte.
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På årets JKF møder, rundt om i kredsen, har flere steder været diskuteret om, hvilken rolle JKF
egentlig skulle spille. Det er altid hyggeligt og lærerigt at komme rundt til de meget forskellige JKFmøder, der holdes i kredsen. Det er lærerigt at møde personer, der virkelig mener noget om JKF!
Nogle steder er man glade for JKF som bindeled mellem jagtforeninger og kommunen, og nogle
steder havde man gode resultater at berette om! Afgivelse af høringssvar, samarbejde om reguleringsarbejder med kommuner og borgere, samarbejde med andre grønne organisationer.
Andre steder har man ikke kunnet se brugbarheden i JKF, men har opfattet det som et ekstra lag i
beslutningsprocessen. Det er især JKF-områder, hvor der er en enkelt jagtforening i et JKF-område.
Også her har man fulgt erfaringer og synspunkter op med forslag til kredsmødet. Det er jo ikke afgjort på forhånd, om disse forslag vil nyde fremme, men det er positivt i vores demokratiproces, at
meninger, erfaringer og synspunkter samles til forslag der bliver prøvet.
Leif Helstrup syntes bestemt, at JKF fortjener at blive revitaliseret de steder, hvor forventningerne
til JKF er lave og håber, at et øget fokus og uddannelse vil kunne gøre JKF til en virkningsfuld del af
kredsstrukturen i Danmarks Jægerforbund.
Kredsbestyrelsen har de sidste år haft fokus på ledelsen i Danmarks Jægerforbund, der var et formandsvalg, der faldt ud til fordel for Claus Lind Christensen og det var en stor del af kredsbestyrelsens medlemmer tilfredse med. Det har betydet en væsentlig større tillid til ledelsen i Danmarks
Jægerforbund og dermed frigjort energi i kredsbestyrelsen til andre opgaver. Man kan i kredsbestyrelsen mærke, at der er tale om et jagtpolitisk forår, beslutninger lægges ud til medlemmerne og
der er opstået en dialog mellem lagene i Danmarks Jægerforbund.
Leif Helstrup gav udtryk for, at det også virker som om de ansatte i Danmarks Jægerforbund trives
på deres arbejdspladser. I alt en udvikling, som man byder velkommen.
Leif Helstrup bemærkede i beretningen sidste år, at der var en stigende mængde administrative
opgaver, opgaver der efter kredsbestyrelsens opfattelse, burde løses i administrationen, men i øjeblikket regner det ned over kredsbestyrelsen, koordinatorer og udstillingsfolk. Kravene til tillidsfolkene er blevet strengere og tidsforbruget er blevet væsentlig større end tidligere. På den baggrund
understregede Leif Helstrup, at det er kredsbestyrelsen magtpåliggende, at der etableres administrativ hjælp centralt fra. Det er Leif Helstrups håb, at Hovedbestyrelsen og Danmarks Jægerforbunds ledelse vil være lydhør på dette punkt. Der er gennem året foretaget en del administrative
tilpasninger og det har medvirket til at bringe mere orden i tingene og skabe visse lettelser, men
grundlæggende er der brug for administrativ hjælp til kredsens tillidsfolk og kredsbestyrelsen.
Leif Helstrup orienterede også om dyrskuet og andre aktiviteter vendt mod familien Danmark. Der
er inden for kredsens rammer igen i år afholdt en del aktiviteter med det formål at gøre opmærksom på jagtsagen. Dyrskuet i Roskilde er kredsens flagskib, hvad angår formidling af naturen og
jagtsagen. I en lille uge er dyrskuet en mellemstor virksomhed med langt over 100 aktører, med
Marie-Louise som central figur og dygtig leder. Der er ingen tvivl om, at formidlingen på dyrskuet
har et lod i den kendsgerning, at den danske befolkning har vendt opmærksomheden fra selve drabet i jagten, til en bredere interesse omkring natur og vildt forvaltning. Leif Helstrup er overbevist
om, at dyrskuet i fremtiden også vil have sin plads i Danmarks Jægerforbunds formidling.
Andre udstillinger og livsstilsmesser bliver der også taget hånd om med stort engagement af kredsens jægere. Udstillinger og messer er til stadighed en væsentlig del af kredses agitationsarbejde og
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det er her, at man er i kontakt med familien Danmark og måske nye jægere. Det er også her, at
man kan gøre ikke organiserede jægere opmærksom på, at det er i Jægerforbundet, man sammen
søger at løse opgaverne omkring jagt i Danmark.
Derudover orienterede Leif Helstrup om hovedbestyrelsens strategidebat. Der har i kredsen været
afholdt møder, hvor der er kommet mange input til debatten. Kirsten Skovsby har afholdt møde
med JKF-formændene og JKF-formændene har herefter bragt debatten videre til deres JKFårsmøder. Netop i denne debat har man taget medlemsindflydelsen højtideligt. I vores organisation
har strukturdebatten bevæget sig udefra og ind i organisationen. I rigtig mange andre organisationer har strategidebatten startet fra toppen uden egentlig direkte medlemsindflydelse. Selv om, at
medindflydelse kræver en indsats fra den enkelte jæger, er det af stor betydning, at vi har denne
mulighed for indflydelse! Det er Leif Helstrups håb, at denne strategidebat vil munde ud i en mission og en vision, der indskrives i vedtægter, og arbejdsprocedurer vil være et stærkt værktøj, der vil
bringe Danmarks Jægerforbund frem til en position, som den førende grønne organisation i Danmark.
Når man læser koordinatorernes beretninger, så er der mange positive udmeldinger, men jeg vil
anbefale en nærlæsning af koordinatorernes beretninger og der er flere opgaver begravet i disse
beretninger, som også bliver en opgave for den kommende kredsbestyrelse.
Sluttelig takkede Leif Helstrup kredsbestyrelsens medlemmer for et godt og fagligt forsvarligt samarbejde, hvor det har været en fornøjelse langt det meste at tiden. Også tak til koordinatorerne for
samarbejdet gennem året og tak for, at de trak læsset. Tak til hovedbestyrelsesmedlemmet for god
sparing, og selvfølgelig tak til alle de mange medlemmer, som Leif Helstrup har mødt rundt omkring.
Tak til administrationen for god og dyb seriøs hjælp i stort og småt. Leif Helstrup syntes, at det altid
er trygt at kunne få hjælp fra administrationen, ”en sekund opinion”, ”et godt råd” eller ”er det
overhovedet lovligt, det jeg gør nu”, det er godt at have dem. Til folkene på Kalø, I er dygtige folk
alle sammen. Leif Helstrup har personligt været på formidlingskursus og det var formidabelt godt.
Beretningen blev herefter taget til efterretning.
Koordinatorernes beretninger
Leif Hjarald, Asminderød Grønholdt Jagtforening. Vedr. jagthornsblæserne blev det præciseret, at
jagtforeningens blæsergruppe holder jagthornsdag den 9. juni.
Flugtskydningskoordinator Palle Olsson, beklagede at beretningen ikke var kommet videre, og
nævnte dagene for årets mesterskaber.
Carsten Nielsen, vedr. dyrskue roste, at det fastholdes, og mener at budgettet bør hæves.
Max Elbæk spurgte hvor langt medlemsudvalget er nået med gennemgang af medlemskategorier.
Hertil svarede Jørgen Elholdt, at man ikke har afsluttet processen endnu og at udvalget har næste
møde den 2. april.
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Berit Valentin orienterede om, at der på hjemmesiden oprettes et menupunkt, der hedder ”JKF”,
hvor disse kan annoncere deres arrangementer. Det samme gør sig gældende for jagttegnsundervisning.
Kursuskoordinator Poul Kjeldgaard orienterede om, at der dagen før var blevet afholdt et hundekursus – første af sin art – og der var gode evalueringer.
Poul Kjeldgaard beklagede, at man ikke kunne opnå svar fra HB- og Kreds-medlemmer. Pointerede
endvidere vigtigheden af decentrale kurser til først og fremmest jagtforeninger og kredsbestyrelser,
hvorfra det naturligt føres videre til JKF’erne.
Hertil svarede Leif Helstrup, at kursuskoordinatoren havde været tilbudt møder, for opfølgning på
spørgsmål.
Kirsten Skovsby præciserede, at spørgsmålene var bragt videre.
Torben Clausen oplistede kommende datoer for jagthornsarrangementer, idet en side manglede i
beretningen på hjemmesiden.
Hundekoordinator, der arbejdes i Kreds 7 på et kursus ”gør min hund klar til jagt”. Fokusset på alle
typer af jagthunde er styrket, og kredsen vil være førende på dette område.
Der er et kedeligt ry omkring jægere og vold mod jagthunde, hvilket vil blive bearbejdet gennem
film og besøg af koordinatoren på træningsaftener.
Ukendt stillede spørgsmål til frivillig jagtprøve. Tilmeldingsprocedurerne til de frivillige jagtprøver er
komplicerede, og bør ske på et andet niveau, så også garvede jægere får lyst til at deltage.
Dirigenten spurgte, om der var flere kommentarer. Dette var der ikke.
6. Orientering om kredsens økonomi
Poul Olesen gennemgik kredsens regnskab og berettede, at kredsens forbrug i alt udgjorde
557.361,- kr. og indtægter i alt udgjorde 271.381,- kr. Således et nettoforbrug på kr. 285.981,- kr.
Det blev præciseret, at udgiftsbilag skal være underskrevet.
Endvidere blev det præciseret, at der i forbindelse med kørselsafregning skal oplyses nummerblade
på bilen samt underskrift, før endelig udbetaling kan ske.
For så vidst angår indsendelse af regning, så kræver revisionen, at der er vedlagt en deltagerliste,
ellers er det ikke muligt at få udbetalt udlægget for arrangementet.
Herefter tog forsamlingen orienteringen til efterretning.
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7. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde
Kirsten Skovbys beretning
Kirsten Skovsby indledte orienteringen med at sige tak for ordet.
Kirsten orienterede om, at mange har spurgt hende og derfor indledte hun med at sige, at det har
været en fornøjelse at deltage i HB-arbejdet det seneste lille årstid. Samarbejdet er fantastisk – Kirsten oplever en hovedbestyrelse, der med stor respekt for hinanden debatterer og finder løsninger.
Alle har indflydelse og alle tager ansvar. Kirsten håber, at forsamlingen også har kunnet se det gennem referater og de beslutninger som er taget.
Ulven kommer!
Sådan lyder det i et kendt børneeventyr om Peter og ulven, indledte Kirsten Skovby.
Nye bekendtskaber er sjældent helt problemfrie, det er dette heller ikke. Hvordan skal vi så håndtere de udfordringer, som kommer?
Der er for det første en klar lovgivning i EU, som regulerer en del af vores ageren. Vi har en international forpligtigelse til at beskytte ulven, dette er ikke til diskussion, sagde Kirsten Skovby.
Ulven er hele Danmarks glæde og udfordring. Vores helt klare holdning er, at der skal laves en forvaltningsplan i forbindelse med ulvens genindvandring, og at dette arbejde skal foregå seriøst og på
baggrund af faglig viden. Dette må ikke udvikle sig til en polarisering mellem land og by – som det
er set i Sverige. Kirsten mente, at vi skal lære af svenskerne og undgå at begå de samme fejltagelser.
Jeg er sikker på, at Claus Lind Christensen kan give de nyeste detaljer fra ulvefronten.
Ulven kommer, bevar roen og lad sagkundskab afgøre, hvordan vi bedst mulig forholder os til denne nye gæst. Sådan sluttede Kirsten beretningen om ulven.
JKF – en af vores grundsten i vores organisationsarbejde
Meget er hørt om JKF’erne, siden vi indførte vores nuværende struktur. De tillidsfolk, der sidder i
JKF’erne, har mange steder haft vanskeligt ved at finde deres ståsted og deres opgave.
Måske har opgaven for JKF’erne været særlig vanskelig i kreds 7, da vi har rigtig mange små JKF’ere,
hvor der er ganske få jagtforeninger og dermed få deltagere i JKF-bestyrelsen, hvilket igen kan medføre manglende dynamik.
Tilsvarende udsagn er kommet frem på de møder, som politisk konsulent Helle Vastring har holdt
med JKF´erne rundt i landet. Mange af JKF’erne har ønsket mere synlig strategi/handleplan fra DJ
om JKF’ernes arbejde.
Jeg har set og hørt frustration over, at der ikke kommer mange medlemmer til JKF-årsmøderne.
Nogen siger ligefrem, at JKF-årsmødet ikke er vigtigt, for der kommer alligevel ikke nogen. Det er
ikke rigtigt, JKF-årsmødet er meget vigtigt pointerede Kirsten Skovby. Det er her alle valg og eller
indstillinger til valg foregår og hvis vi accepterer, at årsmøderne ikke er vigtige, risikerer vi, at de
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meget få bestemmer for de rigtig mange. Derfor skal vi have gjort noget ved den holdning, fastslog
Kirsten.
Vi skal have liv i JKF’erne. I de øvrige kredse deltager repræsentanter for JKF’erne i bl.a. formandsmøderne i forbundet, idet kredsbestyrelserne er indbudt til disse møder og kredsbestyrelserne består som bekendt af repræsentanter fra JKF’erne. Denne mulighed for deltagelse har vi ikke tidligere haft i kreds 7.
På HB-mødet i januar besluttede HB, at alle JKF-formænd inviteres til at deltage i formandsmøderne – og jeg håber, at dette vil få stor betydning, især her i kreds 7.
Vi har i hovedbestyrelsen diskuteret, hvordan vi bedst muligt får understøttet det vigtige arbejde,
som foregår i JKF’erne og er kommet frem til at:




at hovedbestyrelsen med udgangspunkt i vedtægternes beskrivelse vil udarbejde en forventningsafstemning til JKF’ernes arbejde. Det skal være klart, hvad der forventes, ellers er
det ikke let at prioritere sine opgaver og indsatser.
at vi gennem uddannelse vil styrke opgave- og rolleopfattelsen af et JKF-medlem, kurser
som kan gennemføres i lokalområder eller sammen med andre kredses JKF’ere, f.eks. på
Kalø.
At det bliver kursuskoordinatorenes opgave at få arrangeret de kommende kurser og at det
er JKF’erne, som definerer deltagere, sted og indhold.

Kirsten Skovbys opfordring skal være, at vi/I bruger de muligheder, som ligger lige for, dette skal
være vejen frem til at få mere og bedre indhold i JKF-arbejdet.
Vildtafsætning
Det sidste emne, som Kirsten Skovby tog op var vildtafsætning.
Kirsten er af den klare opfattelse, at måden hvorpå vi håndtere vores nedlagte vildt på, har afgørende indflydelse på, hvordan omverdenen ser på og opfatter jagt.
Historier som dem vi hørte og så i efteråret, hvor forbipasserende fandt nedlagt vildt i tilfældige affaldsspande ved landevejen, er ikke til gavn for nogen.
Hvad får folk til at efterlade nedlagt vildt sådanne steder? Er det fordi, de ikke har mulighed for at
ordne det, når de kommer hjem? Er det fordi, de ikke ved, hvordan de skal ordne nedlagt vildt?
Kirsten ved det ikke, men hun ved, at vi skal blive bedre.
Et af jægernes bedste argument for at gå på jagt er, at vi efter jagten kan frembringe helt fortryllende måltider af det nedlagte vildt.
En undersøgelse lavet Epinion for Madkulturen i efteråret 2012 viser, at 36% eller mere end 1/3 af
danskerne anvender vildt i deres madlavning.
Den selvsamme undersøgelse viser, at 67% har lært at tilberede vildt ved hjælp af kogebøger eller
fra forældre. Når der bliver spurgt til, hvad der får folk til at anvende vildt, er svaret fra 70%, at det
er fordi, det smager godt.
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Undersøgelsen viser også, at vildt er en særlig specialitet, idet de fleste som anvender vildt, kun gør
det lejlighedsvis, hvilket vil sige ca. en gang pr. måned eller kvartal til en gang hver halve år.
Vi har et åbenlyst potentiale til at få mere goodwill om vores jagt, hvis vi kan blive bedre til at få
mere vildt ud til danskernes spiseborde.
Der er rigtig mange af os, som gerne vil dele vildtet med andre, men oplever barriere i form af hygiejnebestemmelser og adgang til afsætningskanaler. Dette arbejder vildtafsætningsudvalget med.
Vildtafsætningsudvalget er i dialog med Fødevareministeriets departement om at udforme en vejledning til hygiejnebekendtgørelsen, som er letforståelig og ikke mindst let at efterleve for os. Vi
kan glæde os til, at der forhåbentlig vil være en vejledning klar inden efterårets jagter starter.
Når Kirsten selv serverer et ekstra godt måltid, er hun meget selektiv med valg af råvarer. Hun går
f.eks. til slagteren for at finde det helt rigtige stykke kvalitet kød. Tilsvarende, når det gælder valget
af vin, så går hun til den vinkyndige for at få råd og vejledning om de ædle dråber.
Hvad så, hvis hun vil serverer vildt, ja så går Kirsten til jægeren!
Men det er trods alt ikke alle, der har den mulighed – og de mange som gerne vil servere vildt og
som ikke kender en jæger, hvor skal de gå hen?
Kirsten spurgte forsamlingen, hvad de siger til, at vi som jægere kunne afsætte vores gode – Kirsten
vil sige næsten sublime råvarer til dygtige fagmænd, som vil kunne sælge vores produkter og give
kyndig vejledning med oven i købet? Hvem kan det være? I Kirstens univers kan det være fisk- og
vildthandlerne. Vildtafsætningsudvalget arbejder på at få etableret et samarbejde med denne faggruppe med det formål, at vi i højere grad kan få vildtet frem til forbrugerne.
Mange danskeres anatomi ligner labradorens – vejen til forstanden går gennem maven.
Kirsten sluttede sin tale og takkede for ordet.
Herefter var der spørgsmål fra forsamlingen.
Mandat 133: Stillede sig ikke tilfreds med omfanget af beretningen.
Kirsten Skovsby oplyste, at hun løbende udsender referater m.m.
Max Elbæk - Hillerød Jagtforening, tilsluttede sig kritikken af beretningen og savnede mere fokus på
jagtforeningerne frem for JKF’erne.
Poul Nymark mente ikke, at JKF’erne længere er det, som de blev oprettet til, at samarbejde internt
i kommunerne frem for arbejde med politik. Hertil svarede Kirsten Skovsby, at alle medlemmer har
adgang til JKF’erne.
Max Elbæk kritiserede, at JKF’erne er den centrale magt.
Samtidig beklagede Max Elbæk, at der ikke er kommet information om domicil og ny jagtprøve ud
til jagtforeningerne.
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Hans Aare efterlyste information om eventuelle indskrænkninger af jagten i kredsen på baggrund af
Natura2000-processen.
Kirsten Skovsby oplyste, at de forespurgte emner vil blive omtalt af Claus Lind Christensen, og at
hun ikke havde informationer om følgerne af Natura2000 processen. Hans Aare kunne oplyse, at
der ikke vil ske indskrænkninger.
Claus Lind Christensens beretning
Claus takkede for invitationen og kom i sit indlæg ind på følgende:


Markvildtslav - en del af markvildtsindsatsen, herunder:
o Realisering af dele af Naturstyrelsens forvaltningsplaner for agerhøns og harer
o Markvildtsrådgivere
Claus orienterede om, at markvildtindsatsprojektet er Jægerforbundets største satsning
gennem hele forbundets tid. Projektet startede sidste år og dækker frem til 2016. Den indsats vi udøver, er realisering af forvaltningsplan høns og harer.
I forhold til Natur- og Landbrugskommissionen, så har Jægerforbundet en plads i følgegruppen. Det er nemlig vigtigt at få skabt et landbrug, der er i balance mellem jagt og landbrug.
Det er Claus Lind Christensens plan, at Naturplan Danmark skal række langt ind i Danmark
og det skal være med til at give os mere jagt og bedre jagttider.



Tidsplan for ny jagtprøve, herunder:
o Jægerforbundets rolle
Denne her nye jagtprøve skal være klar til 2014, således der kan afholdes de første prøver
med mere fokus på jægerhåndværket - det er jægerhåndværket, der er i fokus.
Tidsplanen er meget presset og vi har meget travlt.
Jægerforbundet har sat sig for selv at udarbejde undervisningsmaterialet. Der knokles og
der er i udarbejdelse af materialet fokus på læringsstile. Det er også et ønske at udnytte de
nye medier.
Det forventes, at selve tekstbogen udkommer til oktober og til december forventes sidste
del færdig.
Materialer er udarbejdet sammen med en række jagttegnslærere.
Der arbejdes med en meget stram tidsplan og bogen er ikke skrevet endnu.
Det er dog aftalt, at hvis vi ikke kan levere med så kort frist, så kan vi udsætte det et år.
Vi har jævnlig dialog og vi holder hinanden op på, at vi vil nå det, da det er meget vigtigt for
os at blive færdig til tiden, understregede Claus Lind Christensen.
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Der vil til selve prøven komme en skydeprøve, som Jægerforbundet vil afholde. Vi er ved at
aftale med skydebanerne, hvordan det skal foregå. Bl.a. skal man kunne ramme fra tre retninger, for at kunne bestå selve skydeprøven.


Jagttider med muligheder
Jagttiderne står lige for. Ønskerne er mange. Der er blevet kørt nogle runder om, hvilke ønsker Jægerforbundet har til det og der har været en grundig prioritering i hovedbestyrelsen.



Resultat af dueundersøgelsen
Duerapporten er færdig og er sendt til vildforvaltningsrådene hjemmeside.
Der er en sandsynlighed for, at der lempes på jagt på duer.
Det er interessant, om der sker et skred i forhold til forhandlingerne til oktober. Vi vil i
hvert fald gøre en indsats.



Regulering - et udviklingsområde, herunder:
o Reguleringskorps opbygges med ophæng i JKF
o Uddannelse af reguleringsjægere
o Mulighed for støtte til indkøb af fælder
o Støtte fra faglig stab i administrationen
o Indsatsplanen for bekæmpelse af mårhund revurderes og styrkes
o Der arbejdes på at implementere flere innovative fangstsystemer
Claus Lind Christensen orienterede om ønsket udvidelse af jagttider på bl.a. haren, agerhøns, ræven og kragen. Han er klar over, at dette er en stor pakke og at vi ikke kan forvente
det hele men noget af det.
Vildtplejeudvalget arbejder med regulering. Dette er et aktiv for os.
En af de andre ting der arbejdes med, er vildtforvaltningsstruktur og hvordan vi vil forvalte
jagtarter.
Hjorteudvalget har vi i dag og den er dér, hvor vi har ønsket den.
Når vi taler forvaltning, handler det bl.a. om ulve. Ulve fylder rigtig meget i pressen i øjeblikket og vi accepterer, at den skal være i den danske natur. Der er skrevet en rapport om,
at der er plads til 100 ulve. Det er her vi har mulighed for at komme med ved bordet.




Et sejt politisk træk i forhold til Miljøministeren, Fødevareministeren og Justitsministeren
Vildtforvaltningsstruktur, herunder:
o Forvaltningen skal ske i relation til arterne og arternes leveområder
o Overlap mellem udvalgene hvor det vil kræves at der sker en koordinering.
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Aftale med Naturstyrelsen, herunder:
o Bredt samarbejde, som dækker driftsopgaver, projektsamarbejder og frivillige aktiviteter inden for hele jagtens værdikæde
Vi samarbejder med Miljøministeren, Fødevareministeren og Justitsministerier, herunder
politiet. Claus Lind Christensen mødes jævnligt med politikerne for sammen at bidrage til
udviklingen og få indflydelse.



Medlemskaber, herunder:
o Lokalforeningstakster
o Medlemssystemet
o Medlemsudvikling
o Medlemsfordele
Claus Lind Christensen orienterede om, hvordan kategorierne udvikler sig. Bl.a. er der en
stigning i antallet at seniorer, antallet af kursister stiger. Det går ud over de ordinære medlemmer, som der bliver færre af, hvilket betyder færre kontingentindtægter. Det er en udfordring for Jægerforbundet.
I forhold til medlemssystemet, så deltager Lene Clemmensen fra medlemsservice i dette
møde. I er velkommen til at kigge Lene over skulderen, således I kan se, hvordan systemet
fungerer. I er også velkommen til at få tjekket op på evt. medlemskaber mm.
Hvis I oplever fejl på systemet, kan I ligeledes kontakte Lene Clemmensen.
Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores medlemssystem. F.eks. er det nu muligt at melde flere medlemmer ind på nettet med brug af log in én gang.
Claus Lind Christensen talte om, hvorfor medlemmer melder sig ud. Er årsagen, at jægeren
holder op med at gå på jagt eller at det er for dyrt at være medlem? Den viden skal vi have
for at vi kan arbejde med tingene.
Medlemsudvalget arbejder med problematikken omkring ”skuffemedlemmer”. Hvis der er
gode forslag til, hvordan vi kan minimere dem, så kan der gives besked til Jørgen Elholdt,
som er medlem af medlemsudvalget.
I forhold til fastholdelse overvejes det i øjeblikket, om det skal være obligatorisk at være
tilmeldt betalingsservice.



Våbenorganisation – Nyt initiativ
Claus Lind Christensen orienterede om, at der arbejdes med at oprette en våbenorganisation og vi er ved at søge samarbejdspartere, som vi har fælles interesse med.



JKF - Vi vil styrke og udvikle JKF
Handlingsplan for det fremtidige arbejde med JKF:
o Uddannelse og efteruddannelse, herunder JKF-kursus den 5. april - 6. april 2013
o Administrativ backup fra administrationen
o Definition af kernekompetencer
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Projekt Domicil -> Vores nye domicil
o Ét sted - videncenter for jagt!
o Moderne arbejdsmiljø
o Gode faciliteter
o Placeres et optimalt sted i Danmark -> Placering opdelt på tre steder
 Fra Sorø til Odense
 Fra Odense til Horsens
 Kalø
o Økonomisk forsvarligt
Claus Lind Christensen orienterede om, at der arbejdes målrettet på at skabe et dansk jagtsted. Et sted, hvor vi kan tage politikere med.
Der er turbo på og processen skal afsluttes nu. Claus Lind Christensen kunne dog ikke love,
at der er et geografisk placeret sted klar til repræsentantskabsmødet.



Strategi, herunder:
o Mission (formål)
 ”Danmarks Jægerforbund er til for jægerne.
 Vi formidler viden, varetager interesser, og yder service for at give oplevelser, medvirke til bedre natur, bevare retten til jagt.”
o Vision (mål)
 Mest mulig jagt og natur.
o Strategi 2017 -> En sikker naturoplevelse
I forbindelse med strategiprocessen er der indkommet omkring 600 forslag og på baggrund
af disse, er der tegnet nogle sigtelinjer.
Claus Lind Christensen fandt det vigtigt, at disse sigtelinjer skal være med til at give en velsmurt maskine, hvor den administrative funktion, JKF’erne og jagtforeningerne kommer til
at virke optimalt, så vi kan få jagt, natur, udbytte, medlemmer, tilfredse medlemmer,
kommunikation, Jagtens Hus, nyt domicil – alt dette til glæde for jagten.
Herefter fik direktør Michael Stevns ordet, som takkede for ordet og for invitationen til
kredsmødet.



Markedsføring
Michael Stevns redegjorde for vigtigheden for en strategiplan, at få den til at virke og få
den implementeret. Dernæst er det vigtigt, at få lavet målene og nogle eksempler for at få
det til at leve bagefter.
Som noget nyt udarbejdes der et ”Jægernyt”, som mailes til kasserer og formænd, således
de kan sprede information til medlemmerne.
I dag foregår meget via de digitale medier. Aviserne bliver tyndere og tyndere. Meget
kommer digitalt, på apps, IPad mm. Dette skal vi blive bedre til at udnytte.
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Michael Stevns fortalte om et eksempel fra ham selv. Første gang han var på Jægerforbundets hjemmeside, var i 2012. Michael Stevns havde ikke en idé om, at Jægerforbundet havde en hjemmeside til trods for, at han har læst mange jagthjemmesider. Måske, fordi han
ikke har fået det at vide.
Dette blot for at fortælle, at det er vigtigt, at der kommer fokus på øget markedsføring.


Ny administrativ organisation
Michael orienterede om den administrative turbulens, der har været det seneste år. Bl.a.
har der været medarbejdere, der har arbejdet med sammenlignelige opgaver.
Med den ny struktur, vil der blive mere fokus på medlemmer i alt, hvad vi gør og tænker.
Leif nævnte i indledningstalen, at der bliver stillet større krav til administrationen.
Michael Stevns orienterede om baggrunden for ændringen og den nye struktur. Det er en
organisationsjustering af mere forenklet karakter.



Økonomi
Michael Stevns orienterede om den økonomiske situation. Bl.a. at annonceindtægterne er
uændrede. Dette er flot, set i lyset af, at mange andre har faldende annonceindtægter på
grund af de sociale medier. Øvrige indtægter er faldet lidt.
Kontingentindbetalingerne udgør 2/3 dele af de samlede indtægter.
For så vidt angår omkostningssiden, så udgør lønningerne omkring 40% og har været stigende i 2012 på grund af formands- og direktørskifte.
Ellers er omkostningsniveauet nogen lunde som året før og det forventes at resultere i et
overskud på 1,4 mio. kr. Da regnskabet for 2012 på nuværende tidspunkt ikke er afsluttet,
kan der forekomme ændringer.
Repræsentantskabet har tidligere besluttet, at Forbundet skal komme ud med et overskud
på 2 mio. kr. årligt. Hvis man lægger overskuddet for de seneste fem år sammen og ser på
gennemsnittet, så holder vi ca. 2 mio. kr. i gennemsnittet.
Derudover orienterede Michael Stevn om, at det er planen, at der fremover udarbejdes
månedsrapporter for at have en bedre styring.
Der kigges i øjeblikket på at værdisikre vores værdipapirer, hvilket vi har fået vores bank til
at hjælpe os med.

Herefter var der spørgsmål fra salen:
Leif Engsby mente, at det er vigtigt med inddragelse af kredsene inden jagttidsforhandlingerne. Der
ønskes en strategi for medvirken i VFR.
Ukendt: Kan det nye jagttegnsmateriale anvendes på alle platforme?
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Ukendt: Mere information og jagthundeinstruktøruddannelse.
Jens Bitz ønskede bedre mulighed for, at Jagtforeninger kan tilføje kategorier og titler på medlemmer. Roste medlemsregistreringen. Fastholdelse af medlemmer kræver foreningsjagter.
Claus Lind Christensen svarede på spørgsmålene:
 Processen i forbindelse med jagttidsforhandlinger forbedres.
 Der er god fokus på ansøgning af midler til markvildtindsatsen.
 Instruktøruddannelsen skal kommunikeres bedre, og vi er opmærksomme på det.
 Forslag til medlemssystemet modtager vi gerne, og kan mailes til Lene Clemmensen.
Ukendt: Ganløse Jagtforening ønskede, at det blev undersøgt, hvordan man får ”Nasserøvene”
med. Skydebaner er vigtige for at tiltrække medlemmer.
Ukendt undrede sig over, at der ikke er forslag om domicil i hovedstadsområdet.
Steen Rasmussen, Hørsholm og omegns Jagtforening mente, at jagtforeningerne skal have mere fokus på, hvordan de tiltrækker og fastholder medlemmer. Han beklagede de mange korte jagttegnskurser og mente, at alle kurser bør være i regi af Jægerforbundet.
Nr. 142 bekymrede sig om medarbejderne i forbindelse med flytning af domicil.
Claus Lind Christensen svarede på ovennævnte spørgsmål:
 Oplyste, at der er øget fokus på skydebanevilkår.
 Domicilets placering afspejler, at man gerne vil have det tættere på medlemmerne. Der er
fokus på medarbejderne, og disse tilbydes tryghedsaftale.
Bjørn Ovesen, hundekoordinator beklagede sig over problemer med adgang i naturen. Endvidere
bemærkedes det, at priserne på Jægerforbundets kurser er for høje.
Charlotte Back, Lammefjordens Jagtforening opfordrede til, at man udsatte den nye jagtprøve i et
år.
JKF, Ballerup er meget usikker på, hvad JKF’ernes opgave er. Der er problemer med en skydebane i
Kulhuse, men de har ikke fået assistance fra Jægerforbundet.
Ole Hansen opfordrede til, at man udsatte den nye jagtprøve i et år.
Claus Lind Christensen svarede:
 Vedr. adgang: der er fokus på det, og der afholdes møder med bl.a. landbruget.
 Vedr. jagtprøve: Det er en alvorlig beslutning at udsætte den nye jagtprøve, og DJ kan ikke
træffe den alene.
 Vedr. JKF: Der er meget forskel på JKF’ernes størrelse, og det er ikke det samme der virker
alle steder. I en del kommuner fungerer det rigtig godt.
 Vedr. skydebanen: Kontakt Jægerforbundets skydebanekonsulent, der gør et godt stykke
arbejde.
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Charlotte Back spurgte til, om der er dialog med styrelsen om skydebanekapaciteten?
Ukendt opfordrede til, at man har information om jagtforeninger i det nye jagtprøvemateriale. Jægernyt: Info om, hvad man skal gøre med det. Alle glatløbede haglgeværer er ikke registreret, og
Jægerforbundet havde en oplagt opgave her.
Claus Lind Christensen svarede:
 Skydeprøven skyldes et politisk pres.
 Jægernyt er henvendt til jagtforeningsformænd og -kasserer og vi skal nok informere mere
om formålet.
 Information om jagtforeninger er netop en af årsagerne til, at Jægerforbundet udarbejder
materialet.
 Skydebanekapaciteten er undersøgt.
Kirsten Skovsby uddelte følgende:
 Bronzenål: Bjørn Ovesen for sit arbejde i Kredsbestyrelsen
 Bronzenål: Erik Vestergaard Madsen for sit arbejde som JKF-formand
Gæstetaler Ole Noe – Skovridder for Forsvaret
Ole Noe gennemgik oplæg omhandlende:
 Naturen på forsvarets arealer
 Jagten på forsvarets arealer
Ole fik overrakt to flasker vin som tak for et interessant indlæg.
8. Valg af HB-suppleant
Leif Helstrup blev valgt.
9. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer
Distrikt 1
Poul Olesen
Jens K. Jensen
Ole Hansen

valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 3 år

Distrikt 2
Ingen
valgt for 1 år
Michael Franck
valgt for 2 år
Marie-Louise Achton-Lyng valgt for 3 år
Distrikt 3
Berit Valentin
Jørgen Elholdt
Torben Clausen

valgt for 1 år
valgt for 2 år
valgt for 3 år

Distrikt 4
Torsten Bilenberg
Max Elbæk

valgt for 1 år
valgt for 2 år
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Chr. Færch Jensen

valgt for 3 år

10. Valg af ordførende fagkoordinatorer:
 Jagthornskoordinator – Torben Clausen – Blev valgt
 Flugtskydningskoordinator – Palle Olsson - Blev valgt
 Jagtstikoordinator – Jens K. Jensen – Blev valgt
 Nyjægerkoordinator – Jørgen Elholdt – Blev valgt
 Riffelkoordinator – Allan Pedersen – Blev valgt
 Hundekoordinator – Bjørn Ovesen – Blev valgt
 Pressekoordinator – Ole Pedersen – Blev valgt
 Strand- og havjagtkoordinator – Arne Holten – Blev valgt
 Kursuskoordinator – Poul Kjeldgaard
I henhold til vedtægterne blev der gennemført skriftligt valg til kursuskoordinator, idet flere
kandidater havde meldt deres kandidatur. Charlotte Back og Poul Kjeldgaard præsenterede
sig selv.
Resultatet af valget blev:
151 medlemmer havde stemt, hvoraf 126 stemmer til Charlotte Back og 21 stemmer til
Poul Kjeldgaard.
Den nye kursuskoordinator er hermed Charlotte Back.



Frivillig jagtprøvekoordinator – Ole Hansen – Blev valgt
WEB-koordinator – Berit Valentin – Blev valgt

11. Orientering om delegeret til repræsentantskabsmødet (2012)
Man tilsluttede sig den præsenterede liste med enkelte ændringer.
Kredsbestyrelsen fik mandat til at indsætte stedfortrædere ved forfald.
Hans Henrik Madsen kritiserede, at man som den næststørste jagtforening i kredsen ikke kan opnå
plads som delegeret ved repræsentantskabsmøde.
Ballerup Jagtforening bemærkede, at de delegerede ikke var anført i den ønskede prioriterede rækkefølge.

12. Indkomne forslag
1. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer på kredsmødet den 3. marts 2013 (Således vedtaget på
JKF-årsmøde i Hillerød den 17. januar 2013)
Forslaget blev vedtaget.
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2. Forslag om opdeling i fire distrikter (Således vedtaget på JKF-årsmøde i Hillerød den 17. januar 2013)
Herunder den ændring, at Høje Taastrup indgår i distrikt 2.
Forslaget blev vedtaget, idet 127 stemte for, 3 stemte imod og 3 stemmer var blanke.
3. 1, 2, 3-årig valgperiode
Vedtaget ved håndsoprækning. Se i øvrigt under punkt 9: Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer.
4. Kreds 7 opdeles i to kredse med hver sin kredsbestyrelse (Således vedtaget på Jagtforeningen
Jyllinge Holmes generalforsamling den 8. januar 2013)
Forslaget blev trukket.
5. §28 vedr. aldersgrænse, genvalg, offentlighed m.v.
Stk. 1. Medlemmer, der er fyldt 65 år, er ikke valgbare til Jægerforbundets hovedbestyrelse og
som kredsformænd. Medlemmer, der fylder 65 i en valgperiode, fratræder dog først deres
hverv ved udgangen af valgperioden.
Ændres til:
Medlemmer der har folkepensionsalderen er ikke valgbar til Jægerforbundets hovedbestyrelse
og som kredsformænd. Medlemmer der når folkepensionsalderen i en valgperiode, fratræder
dog først deres hverv ved udgangen af valgperioden.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
6. Forslag om JKF’erne fra JKF Køge (således vedtaget på JKF-årsmøde Køge den 23. januar 2013)
JKF Køge ønsker en organisationsændring af Jægerforbundets vedtægter, således at JKF i kommunerne nedgradueres til et samarbejdsorgan mellem jagtforeningerne i kommunerne.
At JKF ikke har status politisk indflydelse i relation til Jægerforbundets politik.
Af Danmarks Jægerforbunds Vedtægter skal fremgå, at Grønt Råds repræsentant skal udpeges
af jagtforeningerne i kommunen i fællesskab.
At jagtpolitisk arbejde forestås af Jægerforbundets kredse.
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At jagtforeninger har direkte indflydelse på det politiske på kredsniveau.
At jagtforeningerne direkte til kredsbestyrelsen indstiller delegerede til Jægerforbundets repræsentantskab, til balg på kredsmødet.
Organisationsændringen giver en fladere struktur i Jægerforbundet.
At JKF ikke pr. automatik har budget og økonomi.
Kredsens demokrati, repræsentativt kredsbestyrelsen, jagtforeningerne og medlemmerne indenfor den respektive kreds.
I alt 161 stemmer, hvoraf 97 stemte imod, 55 stemte for, mens 9 blanke stemmer, hvorfor forslaget er faldet.
7. Forslag vedr. kontingent (således vedtaget af Hørsholm og Omegns Jagtforening på deres generalforsamling den 30. januar 2013)
Del 1: Den automatiske årlige kontingentregulering med prisindeks ophæves.
Motivering:
Kontingentet til Danmarks Jægerforbund nærmer sig en kritisk størrelse, som virker hæmmende for, at lokalforeninger kan sættes deres kontingenter op, uden store tab af medlemmer.
Med automatisk prisindeksregulering opleves nu en voldsom stigning af ordinære kontingenter
i forhold til øvrige medlemsgrupper.
Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.
Del 2: De lokale jagtforeninger skal have min. 50 kr. pr. kursistmedlem til delvis dækning af
omkostninger i forbindelse med optagelse af kursistmedlemmer.
Motivering:
Med de store stigninger i porto- og trykudgifter til foreningsblade der er sket de seneste år, kan
det være en betydelig økonomisk byrde for en forening, som bevirker, at der må skæres ned på
andre aktivitetsområder i lokalforeningen.
Forslaget blev trukket.
8. Del 1 kronvildt
Trukket – Ej ment som forslag til Kredsmødet.
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Del 2
Trukket – Ej ment som forslag til Kredsmødet.
13. Eventuelt
Poul Kannik beklagede, at jagtforeninger der ikke har indsendt arrangementer til kalenderen, ikke
står anført i medlemsbladet.
Ukendt deltager roste arbejdsgruppens arbejde med den nye opdeling af kredsen.
Bjørn Ovesen anmodede jagtforeningerne om, at hundefolkene i foreningerne respekterer hans arbejde som hundekoordinator, særligt i forbindelse med indsendelse af materiale fra prøverne.
Ole Hansen oplyste, at man straks, når man ved nærmere om den nye jagtprøve, vil indkalde til orienteringsmøde.
Marie Louise anmodede Administrationen om, at arbejde for oprettelse af et tilmeldingssystem,
som kredsene kan bruge ved tilmelding til kredsmøder og indhentning af delegerede.
Derudover blev der givet besked om, at der afholdes kredsbestyrelsesmøde i lokale 60 umiddelbart
efter kredsmødet.
Leif takkede for et godt møde og sluttede af med at sige, at han glædede sig til det kommende år.
Tak for i dag.
Mødet sluttede kl. 16.20.
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