
 

 

 
 

 
 
 

Dagsorden / referat 
 
Pkt. 01  Velkomst v/ kredsformand 

  Ejgil byder velkommen, Ulrich Christensen JR Middelfart er stoppet som 
 jægerrådsformand/kredsbestyrelse. Ny JR formand på vej. 
Dette er det sidste møde inden fællesmødet med koordinatorer. 
Der er en lang dagsorden så dette var ordene. 

 
 
Pkt. 02  Orientering om kredsens aktuelle situation v/ kredsformand 

Organisationsudvalget har sagt ja til at gennemgå medlemskategorierne. Punkter som forenklet 
medlemskategori og evt rabatordninger. Der er nyt møde den 2 Dec. Med HB hvor der skal          
udarbejdes et udkast til beslutning. 

Der er ingen data indsamling på Fyn via vildtkameraer med SMS. Da det er data fra private kame-
raer kan der være en vis modvilje. Måske kredsen skal anskaffe kameraer til udlån, dette var der 
stemning for. Mange jagtforeninger har dog råd til  indkøb. Kameraerne kan også bruges til obser-
vationer omkring mårhund. Evt beslutning på møde i Jan. Det skal også undersøges om der er    
puljer i DJ  som kan bruges her. Ideen med dataindsamling skal ”sælges” på jægerrådsmøder.    
På det  netop afholdte formandsmøde var der  en god snak og god debat. Kredsens strukturudvalg 
består foreløbig af Claus Harboe og Thorbjørn Stegelmann, Jørgen Egelund ? Ejgil og Marianne 
Ebbensgaard.   

Kreds 5 

Emne: Kredsbestyrelsesmøde 
Dato: 03-11-2022 Tid: 19.00 
Sted: Årslev Forsamlingshus, Bystævnet 13,5792 Årslev 
Mødeleder: LU - EVJ Referent: OP 

Kredsbestyrelse / HB 

Init. Navn Jægerråd / repræsenterer 

EVJ Ejgil Valdemar Jensen 
 

Kredsformand  + 

LU Lars Udengaard 
 

Hovedbestyrelsesmedlem + 

TM Tonny Mikkelsen Kredskasserer + 

ML Morten Loubjerg JR Odense + 

  JR Assens - 

JF Jacob H. Foged JR Svendborg + 

JT Jens Thomsen JR Fåborg-Midtfyn + 

  JR Middelfart - 

OP Ove Pedersen JR Nordfyn (næstformand) + 

TA Thomas Albertsen JR Ærø + 

  KS Kristian Spodsberg JR Nyborg - 

SHM Søren H. Madsen JR Kerteminde  - 

  JR Langeland - 

   - 

JR = jægerråd, + = deltagelse, - = fraværende 



  

 

Game Fair 2023!! Det er lokale jagtforeninger incl hundefolk/opvisning samt jagthornsblæsere. 
Den elektroniske lerduebane samt lasershot vil også være der samt et Info telt primært bemandet 
med jagtforenings folk hvor vi vil prøve at tydeliggøre hvad medlems kr. går til. Ikke medlemmer 
bliver tit overrasket over hvor mange kr. der bliver ført tilbage til gavn for medlemmerne. Møde i 
Jan. Hvor bemandings plan udarbejdes.                

   

 

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

LU fortalte at der er rigtig mange bolde i luften inden for hans ansvars områder. Medlemstallet 
vokser og ikke kun kursistmedlemmer og ekstramedlemmer, men de unikke medlemmer hvor der 
er ca 670o i kreds 5 og ca 1000 ekstraordinære, det er lidt under landsgennemsnit. På landsplan er 
der ca 77000 unikke medlemmer. Mange kursist medlemmer melder sig ind direkte i DJ. Disse 
medlemmer forsøges kanaliseret til de lokale jagtforeninger.  PAC arbejdes der stadig med og det er 
faktisk lykkedes med et møde med JM. Der arbejdes også med problemerne vedr. støj fra  flugt-
skydningsbaner da der er ved at blive ændret på målingsmetoderne som godt kan give problemer 
for nogle baner. Der arbejdes også på at finde patroner som støjer mindre da nogle patroner støjer 
mere end andre. Nogle baner er ok, andre baner skal forbedres mens en lille del er i det røde felt, 
der er ingen konkrete svar på hvilke baner der er tale om. Krav vedr. støj vil være 69DB det gælder 
også skydevogne hvor politiet fremover skal godkende  skyderetning så der kan også opstå proble-
mer her. Der skal være obs på kommunalplaner så allerede eksisterende baner ikke kommer i 
klemme når der udstykkes områder til nybyggeri. Brug  DJ´s konsulenter på området.  DJ er 
stærke på det faglige område, men det er også nødvendigt at ruste sig politisk fordi den grønne 
dagsorden vil også fylde meget  her efter valget så det er nødvendigt med et godt samarbejde med 
politikkerne. 

 

Pkt. 04 Orientering om kredsens økonomi v/ kredskasserer 

Pt. Er der ca 11700 kr. på konto. Der har været god indtægt fra skydevognene. Der er ikke elektro-
nisk indberetning af kørsel endnu da systemet ikke er helt klar på det.. 

 

Pkt. 05 Kredsfond v/EVJ - LU 

Kredsfonds dokument ikke godkendt endnu. Ansøgnings dokumentet skal ligge let tilgængeligt på 
kredsen hjemmeside. En person i kredsbestyrelsen tager sig af indkomne ansøgninger for bedre at 
kunne styre processen, ansøgning evt. med indsigt i ansøgerforeningens økonomi. Forenings    
regnskab skal med ved alle ansøgninger. Den enkelte ansøgning skal vurderes ud fra                           
gavnlighedsprincip. Overskuelig oversigt over diverse pulje til specielle formål. Der kan søges    . 
kvartalsvis med en pulje på 12500 kr. evt. ikke brugte midler overføres til næste kvartal. Thomas 
Albertsen er tovholder? 

   

Pkt. 06 Udstillingsudvalg v/ EVJ  

Funktions beskrivelse. Fåborg/Midtfyn jægerråd anbefaler at udvalget består af et medlem fra 
hvert  jægerråd og at udvalget også skal tage sig af de landsdækkende udstillinger også. Der blev 
rejst tvivl om at dette ikke ville fungerer, hvis ikke personer fra de enkelte jægerråd viste interesse i 
at deltage i udvalget og at men mere eller mindre blev tvangsudskrevet til at deltage. Dette skal ud 
på kredsens hjemmeside/facebook  og evt. op på kreds årsmødet. 

 

Pkt. 07  Kredsårsmødet 2023 v/ TM-KS-EVJ 

Bestilling af lokaler til årsmødet. Dalum landbrugsskole  og Centrovice er begge steder til en pris af 
ca. 15000 kr.  Årslev Forsamlingshus kom med en billigere pris og blev vedtaget da de kan rumme 
samme antal personer. Jægerrådsformænd sender en pdf fil med medlemsnavn og nr. på stemme-
berettigede deltager fra tilknyttede jagtforeninger til kredsformand samt navn og medlemsnummer 
på delegerede til repræsentantskabsmødet. 

 

Pkt. 08 Tøjpulje v EVJ 



  

 

Tøjpulje er overgået fra DJ til Kreds. Jægerråd ansøger kreds om beklædning til arr.   Beklædning 
foreslået som startpakke derefter supplement. Se vedhæftede filer vedr. dette. 

 

Pkt. 09 Ansøgninger til kredsfonden 

  9.a ansøgning fra Strandager jagtforening   

Strandager ansøger om etablering af grøft til brug ved hundetræning. 3500 kr. + forbrug 1000 kr 
ansøgning godkendt. 

9.b ansøgning fra Otterup jagtforening 

Ansøgning af midler til brug ved fjordens dag 4000 kr. Foreningen bliver spurgt om evt. indtægter 
som fratrækkes det ansøgte beløb. 

9.c ansøgning fra Svendborg buejægere 

Ansøgning om betaling af instruktør kursus, der mangler regnskab for kurset samt manglende    
motivation. Kredsen støtter ikke instruktørkurser generelt. Foreningen kan evt. søge i                    
folkeoplysnings puljerne. Afslag. 

9.d ansøgning Terrænskydelederuddannelse 

Lars Udengaard er inhabil ved denne ansøgning. Ansøgningen kommer fra riffelkoordinator som 
anbefaler at kredsen sender en på kursus, da der ikke findes en udd. Terrænskydeleder på Fyn. 

Hvis det er en funktion som kan bruges i hele kredsen så måske. EVJ spørger riffelkoordinator for 
yderligere oplysninger. Beslutning evt. på TEAMS. 

 

 
Pkt. 10  Bordet rundt v/alle 

  JT  Der arbejdes med planer om skydebane i Fåborg/Midtfyn ,LU evt. med til mødet 

  ML 6-2-23 Odense jægerråd årsmøde i Dalumhallen. 

  Gerne kursus for op til 50 reguleringsjægere, JF undersøger mulighed herfor. 

JF Ingen aktivitet pt. i  jægerrådet, der skal vælges ny formand på årsmødet. Om kurser. Vedr. kur-
ser der er for få tilbagemeldinger.  Kurser må aflyses pga. manglende deltagere. Punkt på dagsor-
den  til julemødet med oplæg til koordinatorerne  om ønsker for nærmere kontakt med kredsbesty-
relsen for at styrke samarbejdet. 

TM  Skydevogne bliver brugt, men plan om ny vogn med nikkedukke maskine droppes. 
 
OP  Stopper som jægerrådsformand/kredsbestyrelse ved Jægerrådets årsmøde den 5/1-23 og  
stopper som  koordinator for nyjæger/frivillig jagtprøve på kredsårsmødet den 9/3-23. Vil stadig 
gerne hjælpe hvis kredsen ønsker det. 

Pkt.11 
 
EVJ  der afholdes møde vedr. mårhunde regulering. EVJ og Jørgen Egelund samt Jesper Illemann 
DJ deltager. 
Der efterspørges en oversigt over kredsbestyrelsesmedlemmer i det lille medlemsblad. 
 

 

   

  



  

 

Godkendelse af kredsbestyrelsens referat 

 

Underskriftblad       Dato DD.MM.ÅÅÅÅ 

 

Jægerråd / HB Navn Underskrift 

Hovedbestyrelse Lars Udengaard  

 

Kredsformand Ejgil Valdemar Jensen  

 

Kredskasserer Tonny Mikkelsen  

 

JR Ærø Thomas Albertsen  

 

JR Faaborg-Midtfyn Jens Thomsen  

 

JR Svendborg Jacob H. Foged  

 

JR Nyborg Kristian Spodsberg  

 

JR Kerteminde  Søren H. Madsen  

 

JR Nordfyn (næstformand) Ove Pedersen  

 

JR Middelfart   

 

JR Assens   

 

JR Odense Morten Loubjerg  

 

JR Langeland   

 

 

JR = jægerråd 


