
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ kredsformand 

 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ kredsformand: 

Koordinatormødet den 1. juli havde ikke den store tilslutning til skydning og grill, men mødet se-
nere var godt. Dog ikke så mange koordinatorer fremmødt, men dem der var til stede havde stort 
engagement. Koordinatorer ønsker at få tilsendt mødereferater, EVJ sørger for dette. 

Koordinatorer efterlyste muligheden for at der blev oprettet en mailadresse der ”hørte” til koordi-
natorposten, da det ville gøre det nemmere at overlevere posten ved koordinatorskift. Dette kunne 
måske være en ide for kredsbestyrelsesmedlemmerne også. EVJ har snakket med Jens Kjær ved DJ 
om muligheden. Det skal dog også igennem organisationsudvalg og HB før der kan ske noget. 

Der blev også udtrykt ønske om at alle koordinatorer og deres hjælpere får tillidsmandstøj, så man 
kan se hvem der repræsenterer DJ, ved de forskellige arrangementer. 

Lars Udengaard har lavet et udkast til en måde at få arrangeret tillidsmandstøj, sættes på som 
punkt til næste møde i Kredsbestyrelsen. Når det er drøftet færdig, kan det evt. sendes til alle jagt-
foreningsformænd. Svendborg Jagtforening har søgt om at få T-shirts til en Jagtfeltskydning, dette 
er bevilget og sat i gang. 

Der afholdes møde den 13. september 2022 for alle jagtforeningsformænd, evt. på Centrovice, un-
dersøges om det er muligt. Det kommende strukturudvalg har pt. kun 2 der har sagt ja til at deltage 

Kreds 5 

Emne: Kredsbestyrelsesmøde Kreds 5 
Dato: 17 august 2022 Tid: 19:00 
Sted: Drigstrup Sognegaard, Drigstrup Bygade 46 5300 Kerteminde 
Mødeleder: EVJ Referent: UC 

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 + 

SN Svend Nielsen 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 



  

 

og 2 der måske vil. Det er måske også en god ide at der er nogen fra Kredsbestyrelsen der deltager, 
eventuelt også nogen koordinatorer. 

Der skal indkaldes til et møde omkring opstart af Game Fair, deltagere er Ejgil Jensen, Tonny Mik-
kelsen, Ove Pedersen, Lars Udengaard og Thomas Albertsen. 

 

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

Lars Udengaard sender den åbne dagsorden til HB møder ud til kredsbestyrelsen, så man kan se 
hvad der bliver behandlet på mødet. LU er blevet valgt til DJ repræsentant til TV2 repræsentant-
skabet, han vil sende referater fra mødet til kredsbestyrelsen. 

LU har fået en god opstart på de forskellige hverv han har fået ansvaret for i hovedbestyrelsen.  

I forhold til koordinatorer, vil det være godt hvis der er hjælpekoordinatorer til alle poster, da det 
vil være godt ved udskiftninger på posterne. Måske koordinatorer skulle kunne deltage i flere 
kredsbestyrelsesmøder end de 2 de bliver inviteret til nu. Ifølge forretningsorden for Kreds 5 er det 
muligt for koordinatorer at bede om deltagelse på kredsbestyrelsesmøder, hvis de har et emne de 
gerne vil have op på mødet. Per Knudsen, hundekoordinator deltog i dette møde og syntes dette var 
en god ide. Det tages op på julemødet med koordinatorer, et oplæg til dette sendes ud inden mødet. 

 

Pkt. 04 Orientering om kredsens aktuelle økonomi v/ kredskasserer: 

Tonny Mikkelsen fremlagde at kredsen har en god og sund økonomi, og at skydevognene som han 
er koordinator for, skal meget ud her i efteråret. 

 

Pkt. 05 Nedsættelse af udstillingsudvalg – retningslinjer – sammensætning: 

Der var enighed om at udstillingsudvalget skulle hænge sammen med Kredsbestyrelsen, og at 
Kredsbestyrelsen skal have indflydelse på sammensætningen. 

Måske en fra kredsbestyrelsen, en fra et Jægerråd og evt. nogen koordinatorer kunne være en del af 
sammensætningen af udvalget. 

Dyrskuet, Game Fair og OCC er med tilskud fra DJ, så det vil være andre events, der skal have til-
skud fra kredskassen, og som udstillingsudvalget skal have økonomi fra. Udvalget skal komme med 
et budget/overslag på arrangementet, så kredsbestyrelsen har noget at vurdere ud fra. 

Retningslinjer udfærdiges og til mødet den 13. september med jagtforeningsformændene, og frem-
lægges her. 

 

Pkt. 06 Kredspulje, hvad kan ansøges – puljens størrelse: 

  Der mangler et overblik over hvad og hvor meget der kan søges om. 

Meningen er at det skal bruges til at tiltrække og fastholde medlemmer. Der kommer allerede flere 
ansøgninger nu. Der er lavet et udkast til retningslinjer, dette samt et ansøgningsskema skal sendes 
ud til kredsbestyrelsen og godkendes på næste møde. 

 

Pkt. 07  Ansøgning fra Strandager Jagtforening: 

  Udsættes til næste møde. 

 

Pkt. 08 Brugeraftale om Elmelund ved hundekoordinator Per Knudsen: 

Brugeraftalen med Naturstyrelsen omkring brugen af Elmelund skal fornyes. Der afholdes et bru-
gergruppemøde ved Per Knudsen den 8. september 2022 og et møde i november ved Naturstyrel-
sen. Per Knudsen skal have en fra Kredsbestyrelsen med til mødet med NST for at underskrive den 
nye aftale. Ejgil Jensen deltager. 

 

 



  

 

Pkt. 09 Kredsårsmødet den 9. marts 2023: 

  Afholdes evt. på Centrovice, Ejgil Jensen undersøger. 

 

Orientering og nyt fra Jægerråd v/alle 

Fåborg-Midtfyn 
 

Har et skydebaneprojekt i gang. Jens Thomsen er repræsentant i brugerrådet? 

Nordfyn 
 

Fjordens dag, får kamera på riffelbane. 

Odense 
 

 

Svendborg 
 

 

Assens 
   

 

Kerteminde 
 

Deltager i Fjordens dag. 

Middelfart 
 

 

Nyborg 
 

 

Ærø 
 

 

Langeland 
 

 

  
 

  



  

 

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 Svend Nielsen  

 

JR Langeland   

 

 

JR = jægerråd 


