
 
 

 
Referat fra kredsbestyrelsesmøde kreds 7,  
 16. oktober 2022, Kulturhuset Elværket, Frederikssund 
 
Deltagere: 
Torben Bagh (formand) 
Ole Hansen 
Torben Broløs 
Holger Christensen 
Bjarne Larsen 
Susanna Vang Møller 
Jens Klaus Jensen 
Morten Hansen  
Sonny Persson 
Poul Dissing Jensen 
 
Gæst: Foreningsrådgiver Thomas Bagge  
 
Afbud:  
Lars Egedal 
Marie-Louise Munch Acton-Lyng 
Max Elbæk 
 
Dagsorden: 
  1: Godkendelse af referat fra forrige møde 
  2: Præsentation af vores nye foreningsrådgiver Thomas Bagge 
  3: Nyt fra formanden  
  4: Nyt fra hovedbestyrelsesmedlem Marie Louise (punktet udsættes) 
  5: Orientering fra kredskassereren 
  6: Fortsatte udfordringer med administration af kredsens udlejnings- og Buevogn                   
  7: Kredsmødet 
  8: Repræsentantskabsmødet DJ 
  9: Orientering om kredsens aktiviteter 
10: Bordet rundt 



 
 
11: Næste møder 

a) Zoommøde med seneste nyt fra HB – foreslås afholdt den 22. eller 23. 
november kl 19.30. 

b) Julefrokost 
12: Eventuelt  
 
     
 Ad.1: Godkendelse af referat fra forrige møde 
           Referatet blev godkendt uden kommentarer 
 
Ad.2: Præsentation af vores nye foreningsrådgiver Thomas Bagge 

 Torben Bagge præsenterede sig for Kredsbestyrelsen og fortalte han er 
medlem af Roskild Strandjægere og Køge Herfølge Jagtforening. Han har 
erfaring med Projektarbejde og arbejdet i frivillige organisationer. Skal i 
weekenden på kursus i DJ, for at blive klædt ordentlig på til opgaven. Der skal 
arbejdes med ungekulturen, skaffes nye medlemmer og det skulle gerne ende 
op med en håndbog til brug i Organisationen. 
Kredsbestyrelsen kvitterede med gode råd og ønskede god arbejdslyst.   

 
Ad.3: Nyt fra formanden 

  Foreningen vi har bevilget tilskud på Kr. 1500 til, har forespurgt om de kunne  
 Låne Laserbiografen uden beregning…. 
 Dette blev godkendt og vi forventer at modtage budget og regnskab for 
Julearrangementet. 
 
 Foreningskonsulent ansat af DJ pr. 1.11.2022. Formanden ville ikke blande sig i 
ansættelsen og bad DJ om, at klare opgaven alene. 
 
 Liste over Kontaktpersoner fra Kredsbestyrelsen til vores Koordinatorer blev 
læst op, - og der er stadig ledig pladser. 
Der var diskussion om, hvordan vi kan få en foryngelseskur indført, - uden at 
miste den store erfaring, der er hos Koordinatorerne i dag. Kunne der måske 
laves en ” følordning ”?. Vi bør genoptage diskussionen på et møde i det nye 
år.   

 
 



 
 

 
 
 
 Vildtkonsulent Sven Norup havde henvendt sig, om Jægere til aflivning ved 
f.eks. Olieforurening. 
Der udspandt sig en ivrig diskussion om emnet – men der var enighed om, at 
der nok var aftaler, mellem Reguleringsjægerne i de enkelte Kommuner. 
 
 Naturstyrelsen´s nye inddeling af Brugerråd blev lige nævnt. Der blev 
konsensus om, at der laves en opfølgning mellem Kreds 6 og 7. 
 
 DJ Ungdom skal genoplives i Kredsen og Susanna Vang Møller tager kontakt til 
dem. 
 

Ad. 4: Nyt fra hovedbestyrelsesmedlem Marie Louise (punktet udsættes) 
            Punktet diskuteres på TEAMS møde den 23.11 kl. 19.30 
 

 
Ad. 5: Orientering fra kredskassereren 
             Regnskabsoversigt blev taget til efterretning. 
 
Ad. 6: Fortsatte udfordringer med administration af kredsens   

            Udlejningsmaterialer, Buevogn 

            Der var enighed om at dette punkt skulle diskuteres med Rasmus Acton-Lyng. 

                 

Ad. 7: Kredsmødet 
             Da det er et stort arbejde, at modtage tilmeldinger fra Jægerrådene til Kreds- 

            mødet.                                                 

           Den store opgave skal forsøges løst af Max Elbæk og Susanna Vang Møller. 

          I samarbejde med DJ IT afdeling.   

 



 
 
Ad. 8: Repræsentantskabsmødet DJ 

          Vi skal, som Kreds ligge op til, en bredere debat, for at få de unge til at deltage. 

 

  

Ad. 9: Orientering om kredsens aktiviteter 
    

Torben Broløs omtalte de mange tilmeldinger til Haglskydeprøverne, Fredag    
d.18.11  i  Skovbo Jagtforening er der 88 tilmeldte og den sidste prøve i år 
afholdes den 4.12.22 i Hedehusene Fløng. 

 
   Poul Dissing Jensen nævnte, at Hillerød Jagtforening afholder møde den 
30.11.22 - Hvor Niels Søndergaard DJ vil fortælle om Natur og Vildtpleje. 
Andre kurser i 2023,vil omhandle Konflikthåndtering , Copyright, Dirigent- og 
Bestyrelsesarbejde, Kasserere jobbet. 

       Hillerødmessen afholdes 24-26 Marts 2023 
 

  Morten Hansen orienterede om møder, han har deltaget i, som afløser for 
Formanden. Organisationsudvalget: Æresmedlemsskaber, Junior- og 
Undomsmedlemsskab, Studie- og Lærlinge rabat. 
Der var også stor diskussion om Kontingentforhøjelse og de fleste 
Kredsformænd mente, at DJ skal stoppe lidt op med stigninger. 

 
Ad.10: Bordet rundt 
 

 Holger Christensen nævnte der var rift om Laseren og havde den med til 
Formanden. 

             Der er møde i Kattrupvildnis efter lidt stilstand. 
             Private skove skal åbnes for offentlighedens aktiviteter, det brød han sig ikke 
             om. 

 Vi skal heller ikke have Politikerne til at blande sig i Fodring af Ænder, eller 
Fasaner. 

 
 Ole Hansen nævnte, at der var stor dumpeprocent ved Haglskydeprøven på 
Lammefjordens Jagtforening. 



 
 
            Nyjægerjagten i Jægerspris er der rift om. 

 
Jens Klaus Jensen har tilmeldt alle sine Jagttegnselever DJ, så de kan få glæde 
af de mange materialer, som på Hjemmesiden. 

 
 

  
Ad 11: Næste møder 
 

TEAMS møde med seneste nyt fra HB - foreslås afholdt  
den 23. november kl. 19.30. 
Alle vil blive inviteret. 

     Julefrokost vil blive afholdt den 20.12.2022. Gerlev Kro kl 1900 
 

 
Ad 12: Eventuelt 
 

Der blev foreslået, at vi på kommende møde, i det nye år, tager følgende 
emne op: 

- Foryngelse og Fornyelse op til diskussion i Kredsbestyrelsen. 

- Der skal også snakkes om - fordeling af Naturstyrelsens jagter 2023. 

 

              Der blev rykket for mødedatoer i 2023. 

 

 

 Referent: 

Bjarne Larsen 

  

                                     

  



 
 
 


