
Kreds 5 Formandsmøde den 13/09-2022 på Centrovice 

 

Programmet er: 

Kl. 18.00  

Kredsen er vært med lidt mad og drikke.  

Kl. 19.00  

• Hvordan styrker vi sammenarbejdet i kreds 5 mellem jagtforeninger, jægerråd og kredsen?  

Nedsættelse af udvalg til det videre arbejde med strukturen i kredsen og fordeling af de 

forskellige arbejdsopgaver. 

Emnet indledes med et oplæg af Marianne Ebbensgaard, organisationskonsulent Danmarks 

Jægerforbund 

 

• Nedsættelse at et udstillingsudvalg, der skal arrangere og afholde messe i kredsen. 

 

• Evt. 

 

 

Efter en lækker Wienerschnitzel med tilbehør startede mødet kl. 19: 

1. Kredsformand Ejgil V. Jensen bød velkommen til mødet hvor 28 deltagere var mødt, inkl. HB 

medlem, Kredsformand, Koordinatorer og Kredsbestyrelse. Organisationskonsulent Marianne 

Ebbensgaard fra DJ blev budt velkommen og præsenteret. 

 

2. Kredsformand Ejgil V. Jensen gav en status på arbejdet i Kredsen, hvor han kunne fortælle at OCC 

messen havde været en succes på det område der lagt op til fra DJ´s side med at have 

jagtforeninger i fokus. Der havde været mange forbi til en snak med de foreningsformænd der var 

tilstede på standen. 

Der blev opfordret til at bakke op omkring Gamefair 2023, evt. deltage med hundeopvisning, 

jagthorn eller lignende. 

Kredsen har lavet en pulje penge som man kan søge til lidt af hvert, kravene er at man skriver til 

Kredsformanden med en beskrivelse af hvad det drejer sig om, og hvordan økonomien i 

arrangementet forventes at se ud. 

Der var blevet afholdt udvidet apporteringsprøve i Slæbæk Skov, arrangeret af hundeudvalget i 

Kreds 5, med hundekoordinator Per Knudsen i spidsen. Ejgil V. Jensen havde været forbi prøven og 

havde fået meget positiv feedback på prøven fra de deltagende hundeførere. 

Alle foreningsformænd har fået tilsendt materiale omkring dataindsamling/vildttælling, men meget 

få har tilmeldt i Kreds 5, der skulle gerne bruges mange flere til dette, da det er vigtigt i forhold til 

behandling af jagttider i fremtiden. Man kan sætte sit vildtkamera op, så det kan sende data til DJ´s 

folk på området, se vedhæftede materiale. 

Data fra de markvildtlaug der allerede er i gang bliver også brugt, der er en App der hedder ”Arter” 

der også kan bruges. Dansk Land- og Strandjagt er ikke med i dette som forening, kun DJ. 

 

 

 



3. HB-medlem Lars Udengaard fortalte lidt omkring arbejdet i HB. 

DJ bruger mange kræfter på PAC sagen, (Politiets Administrative Center). 

Der er stor fokus på at der kommer nye regler omkring skydebaner hvor man overgår fra en model 

til beregning af støj og til målinger i stedet. Dette kan gøre at der skal laves nye og dyre 

miljøgodkendelser af de 173 skydebaner der er i DK. 

DJ får flere medlemmer hvilket er meget positivt, og det er ikke ”bare” flere ekstraordinære 

medlemmer men nye ordinære medlemmer. 

Det var meget positivt at Kreds 5 fik deres punkter godkendt på repræsentantskabsmødet og de 

skal nu implementeres i de vedtægterne. Foreningskonsulenterne under DJ er kommet rigtigt godt i 

gang med arbejdet og bliver kontaktet af foreninger som gerne vil have hjælp. 

Der er et nyt mail/SMS system på vej fra DJ som foreningerne kan bruge til at udsende meddelelser 

til deres medlemmer. 

Lars Udengaard opfordrer til at man i stedet for at stå udenfor og ”brokke” sig, bruger sin 

indflydelse positivt i DJ. 

At det er vigtigt og naturligt at man er kritisk, at man stiller krav til sin organisation, og ønsker man 

indflydelse sker det ved at man går ind i opgaven og sætter sig ved bordet hvor tingene kan ændres 

og besluttes: 

• bliver ved med at engagere sig i jægerforbundets arbejde  

• bliver ved med at stille krav og fremsætte ønsker til det man har brug for 

• deltager alle de steder hvor det er muligt, fordi det er via deltagelse at indflydelse muliggøres 

 

4. Marianne Ebbensgaard – DJ organisationskonsulent fortæller i sit oplæg til arbejdet omkring 

styrkelse af samarbejdet mellem jagtforeninger, Jægerråd og Kredsen, at det vil blive 2 

gruppearbejder der skal arbejdes med. 

 

Det første gruppearbejde er omkring det gode samarbejde i Kreds 5, hvor emnet er: 

Hvis alt kan lade sig gøre. 

 

Der bliver lavet 5 grupper af 5-6 personer som får ca. 30 min. til at komme med emner, som skal 

skrives på Post-Its og hænges op på en planche. 

  

Det andet gruppearbejde er med emnet: 

Hvilke opgaver ligger hvor nu, er det forening, Jægerråd eller Kreds. 

 

Her blev der lavet 3 grupper der fik ca. 30 min. til at komme med forslag til hvor man mener 

opgaverne ligger i dag. Også dette blev skrevet ned og hængt på plancher. 

 

Derefter skulle der vælges repræsentanter til et udvalg der skal arbejde videre med opgaverne og 

som får alle plancher og sedler med til inspiration. 

 

Udvalget blev sammensat af: 

Claus Harboe, Nordfyn 

Kandidat Faaborg Midtfyn 

Kandidat Nordfyn 

Kandidat Svendborg Langeland 

Kandidat Østfyn 



Ejgil V. Jensen lavede oplæg til et udstillingsudvalg, som skal stå for messer og udstillinger. 

Se vedhæftede oplæg/forslag til arbejdsgruppens opgaver. 

 

Der blev ikke valgt nogen til dette udvalg på aftenens møde, men der blev snakket om hvem der 

kan og vil være med. Man enedes om at lave et ”stillingsopslag” der kunne lægges på 

hjemmeside/facebook. 

 

5. Evt. 

Her fortalte Kursuskoordinator i Kredsen, Jacob Foged om de muligheder der er, for få afholdt 

kurser i Kreds 5, og hvis man har ønsker til kurser, evt. nye emner er man velkommen til at 

kontakte Jacob. 

 

Der blev stillet et spørgsmål til Lars Udengaard om havde hørt noget om nogen rygter om at 

regeringen ville forbyde kommuner at afholde jagt på kommunale arealer? 

Det havde Lars ikke men ville gerne høre om det hvis der kom noget frem omkring dette. 

 

Til sidst afsluttede Lars Udengaard mødet, og var meget glad for den opbakning der var til dette. 

Referent Ulrik Christensen 


