
 
 

 
Referat af kredsbestyrelsesmøde kreds 7,  
8. september 2022, Hedehusene 
 
Deltagere: 
Torben Bagh (formand) 
Ole  Hansen 
Marie-Louise Munch Achton-Lyng 
Torben Broløs 
Holger Christensen 
Max Elbæk 
Bjarne Larsen 
Susanna Vang Møller 
Jens Klaus Jensen 
Morten Hansen 
Lars Egedal, 
 
Gæst: Karen Friis 
 
Afbud:  
Sonny Persson 
Poul Dissing Jensen 
 
 
Ad 1: Godkendelse af referat fra forrige møde 
 
Referatet godkendt uden kommentarer 
Formanden foreslog, at vi fremadrettet benytter Jægerforbundets 
dagsordenskabeloner, som findes på tillidsmandsnet findes under 
“selvbetjening”, “skabeloner og vejledninger” 
 
 
 



 
 

Ad 2: nyt fra formanden  
 
Morten Hansen valgt som ordfører - basis senest ankomne medlem tilstede 
Underskrivelse af ny forretningsorden 
 
Ad 3: Valg af næstformand 
 
Morten Hansen valgt med applaus 
 
Ad 4: gennemgang af Karens kommentarer og observationer til seancen på 
seneste møde. 
 
Karen gennemgik sine kommentarer (udsendt med dagsordenen) 
Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede adfærdsregler. Et flertal i bestyrelsen 
vedtog at indføre de 10 adfærdsregler skitseret som forslag B. 
 
Ad 5: fastlæggelse af dato og eventuelt sted for kredsmøde 2023 
 
Under forudsætning af, at vi kan få en passende lokalitet enedes bestyrelsen om, 
at mødet afholdes den 7.,8. Eller 15. Marts kl 18.00. Marie Louise forsøger at 
arrangere Hedehuset og melder retur hurtigst muligt. Forplejning: sandwich og 
øl/vand/kaffe  
– Er efterfølgende, basis bekræftelse fra Hedehuset fastsat til tirsdag den 7. marts 
2023 kl 18.00 
 
Ad 6: Nyt fra hovedbestyrelsesmedlem Marie Louise 
 
Der er fortsat ikke ro på hundeområdet. Der arbejdes fortsat på at sikre alle 
relevante prøver i eget regi. 
 
DJs medier. Der arbejdes på en redefinition af Jæger for at nedbringe 
omkostningerne. Dele kan ende med at blive flyttet over på nettet og/eller 
reduceret til at foreningsret flyttes ind i hovedlandet frem for separat magasin.  
 



 
 

Justitsministeriet har spillet ud med stramning af våbenloven. DRs reportage var 
stærkt misvisende, idet DJ bestemt ikke vil acceptere strammere lovgivning uden 
sværdslag. 
 
Roskilde Dyrskue skal med i budgettet med et budget med 125.000 i 2023 for at 
sikre større synlighed og dermed bedre formidlingsmuligheder.  
 
Miljøstyrelsen har udsendt et hyrdebrev vedrørende nye støjnormer for 
skydebaner. DJ ser på konsekvenserne af gennemførelse heraf. 
 
Ad 7: orientering fra kredskassereren 
 
HUSK at indsende køresedler inden for det kvartal det relaterer til. Sørg for at 
formularen er læselig (større pixel end JF-standard) 
Lejeaftaler på udstyr bliver nu standardiseret. 
der er indgået aftale om håndtering af udlejningsudstyr (ud- og indlevering). Pris 
250 kr/ekspedition. Alt udstyr skal optælles. 
Torben kontakter Kreds 1 og spørger om de vil overtage vores defekte elgbane. 
 
Buetraileren er blevet serviceret. Fremadrettet omkostnings- og ansvarsfordeling 
ml kreds 7 og 6 skal aftales ml formændene. 
 
Ad 8: Orientering om kredsens aktiviteter 
 
Max og Morten var på IT-introduktion på Kalø. Begge er positive efter besøget. 
Bestyrelsen godkendte at prioritere vores Facebook side frem for hjemmesiden 
da der kun er ganske få besøgende på denne. 
 
Facebook fastholdes som privat (med godkendelse af nye medlemmer) 
kommentarfelt fastholdes. 
 
Torben B: Vil påbegynde en rundtur til jægerrådene og de enkelte foreninger. 
Skriver rundt for at få aftaler på plads. 
 



 
 

Ole orienterede om Hunting Skills (fælles arrangement ml kreds 6 og 7) som 
desværre kun havde 200 gæster i år. Vurderingen er, at arbejdsindsatsen ikke 
står mål med resultatet i form af antallet gæster. Det skal vurderes, om hunting 
skills alene skal finde sted hvert andet år. Der var 30 stande, hvilket var en 
stigning fra 20 ved seneste afholdelse. Der bør kunne opnås et større fremmøde 
ved at flytte arrangementet til forsommeren. 
 
Jens K og Holger var til Grønt Råds møde i sidste uge, hvor et stort tema var 
påstande om, at jægerne begraver skudt vildt frem for at anvende til konsum. Vi 
må som jægere naturligvis tage afstand fra sådant - hvis det altså overhovedet 
finder sted mere. Da det var en ansat fra styrelsen, som kom med udtalelserne 
tager Marie Louise emnet op i HB med henblik på at afkræve dokumentation fra 
styrelsen. 
 
Ad 9: Bordet rundt 
 
Holger orienterede om Kattrup Gods fortsatte planer om at hegne ca 800 Ha. DJ 
søger fortsat at overtale godset til at sætte lavere hegn op end de projekterede. 
 
Jægerrådet i Frederikssund har haft et arrangement med fortællinger om 
vildmarksjagt. 
DJ har ikke fået en fast plads i det nye Skovbrugerråd. DJ arbejder på at omgøre 
denne situation, da jægerne er væsentlige skovbrugere. 
 
Våbenregistret: DJ har modtaget den ønskede aktindsigt mellem politiet og 
systemleverandøren. Efter gennemgang er DJs konklusioner herfra indsendt til 
Ombudsmanden. Ombudsmanden har på nuværende tidspunkt på basis af DJs 
input stillet yderligere 25 spørgsmål til Rigspolitiet som nu har 6 uger til at svare. 
Samtidigt har ombudsmanden understreget over for rigspolitiet at han forventer 
færdiggørelse jævnfør ministerens udmelding. 
PAC er i deres sagsbehandling nået til aprilansøgninger, men mange typer 
tilladelser ligger fortsat stille. 145.000 sager hænger fortsat i systemet. 
 
Formandsmøde på Fyn på fredag 
 



 
 

Husk friluftspuljen ansøgningsfrist den 15. september på op til 50.000 kr. 
 
Storkøbenhavns jagtforening afholder mosedag ved Mosehuset på lørdag den 
10.9. Kl 10.00 - 16.00 
 
Ad 10: Næste møde 
 
Foreløbigt fastlagt til 16. november kl 17.30 men kan dog blive flyttet grundet 
forventede afbud. 
 
Ad 11: Eventuelt 
 

 

 

 

 

 

LUKKEDE PUNKTER. 

Formanden orienterede om seneste skrivelser fra Henning Christiansen.  

Bestyrelsen bifaldt spørgsmålet om lovligheden i valget af Torben som formand 
overdrages til juristerne. Torben, Morten og Lars forfatter et svar på de ikke-
juridiske dele af Hennings skrivelser, som ikke relaterer direkte til 

Skydebaner truet af nye normværdier for mundingsstøj 
Ændringer i normværdier for mundingsstøj og dermed nabostøj fra skydebaner 
betyder, at DJ pt forventer, at 40 ud af DJs 173 står til lukning fordi de med de 
nye normværdier kommer over 70 dB i skudretningen. Eneste håb er, at nye low 
noise subsonic patroner kan sænke mundingsstøjen, og dermed bringe nabostøj 
ned på 66 dB. 
 


