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Dagsorden kredsbestyrelsen 

Tirsdag den 15. November 2022 kl. 18:00 – 21:30 

 

 

Sted 

 

18:00 til spisning med mødestart kl. 19:00 hos Frank Lilholm Pedersen, 
Svinøvej 157, 4750 Lundby. 
 

 

Mødedeltagere 

Bjarne Jensen (BJ) 
Peter Wollesen (PW) 
Kim Jepsen (KJ) 
Steen Ulrich Rasmussen (SR) 
Christian Clausen (CHC) – Via Teams 
Bo Simonsen (BOS) 
Henrik Ringo (HR) 
Lars Fog (LF) 
Benny Christensen (BR) 
Jesper Skovgaard Jensen (JJ)  
 

 

Øvrige 

Finn Hviid Berthelsen 

 

Fraværende/afbud 

 

 

 

Mødet slut  

 

 

 

 

  

https://www.krak.dk/peter+wollesen+tappern%C3%B8je/153248510/person?page=1&query=31445112
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1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling: 
Dagsordenen indstilles til godkendelse.  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning: 
 
- Foreningsvejleder er stoppet, så punktet udgår. 
- Nyt punkt indlæg fra Finn Hvid Berthelsen om årets ”Hunting Skills”. 
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2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
Sagsfremstilling: 
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
Referat fra 22. juni 2022 og 8. september 2022 blev underskrevet. 
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3.  Hunting Skills 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
Sagsfremstilling: 
Finn kommer og fortæller om Hunting Skills både om det afholdte samt om fremtiden. 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Hunting Skills blev afviklet den 14. august 2022, hos Køge-Herfølge Jagtforening, Hunting Skills er et 
samarbejde mellem kreds 6 og 7. 
 
Formålet er vise hvordan man kommer videre med nyerhvervet jagttegn, og få dannet netværk. 
 
Skal kreds 6, forsat støtte afvikling af ”Hunting Skills”? 
- Vi bør prøve engang til, evt. i samarbejde med Hubertushuset. 
- Er der mulighed for at lave et arrangement sammen med kreds 7? 
- Ca. 200 besøgende, hvilket ikke er ret mange. 
- Har nyjægerne behovet for ”Hunting Skills”? 
- Nyjægere er dårligt opdraget, forlader arrangementer før tid, taler i telefon etc. 
- Profilen på nyjægeren er under forandring. 
- Vi skal gøre noget der lokker nye medlemmer til, evt, vind en buk eller en hagljagt. 
- Der kommer mange nye medlemmer via www.jagtprøven.dk 
- Dem der direkte medlemmer af DJ, har truffet et bevidst valg. 
- Der er ved at blive lavet et oversigtskort, hvor man kan vælge foreninger ud i forhold til interesser. 
- Vi skal lave det indenfor egne rækker. 
- Hvad med pilotforsøg i de lokale jagtforeninger med nogle workshop? 
- Kunne julemarkeder være et sted hvor vi har en stand? 
- Vi skal fastholde kursister, som har været gratis medlem i en periode. 
- Måske skal vi lade Steen få chancen for at vise at han kan stå for arrangementet i 2023. 
- Arrangementet skal nytænkes. 
- Bregentved er ikke en nyjæger ting. 
- Vi skal prioriterer hvor vi bruger pengene. 
 
Konklusion, Steen for chance for at lave ”Hunting Skills” i 2023. Bo tager kontakt til Steen. 
 
  

http://www.jagtprøven.dk/
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4.  Formandsmøde (Jagtforeningerne) 
 
Ansvarlig:  
BOS 
 
Sagsfremstilling: 
Status på mødet. 
 
Skal der mere markedsføring til? 
 
Øvrige emner? 
 
Økonomi: 
n/a 
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning: 
 
- Der er et par indlæg fra DJ, handler om biodiversitet og dataindsamling. 
- Vi får DJ til at sende en reminder til jagtforeningsformændene. 
- Der kan være enkelte der har problemer med teams, så må de kontakte jægerrådsformændene. 
- Vi inviterer vores lokalredaktør (Thomas) med til teamsmødet. 
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5.  Koordinator 
 
Ansvarlig:  
BOS/SR 
 
Sagsfremstilling: 
 
Det at tage enkelte koordinatorer med til bestyrelsesmødet virker ok, men det tager for lang tid inden vi 
er hele vejen rundt. 
 
Skal vi lave en dag med koordinatorerne, så vi kan møde dem alle. Evt, med timeslot til hver enkelt? 
 
Økonomi: 
 
Indstilling:  
Til beslutning 
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
Det virker fint med et par koordinatore på hvert møde, men det tager for lang tid. Kunne vi lave et 
arrangement hvor alle koordinatore mødte og havde hver et indlæg. 
 
Nogle koordinatore stopper grundet alder. Vil skal være obs på hvad koordinatorerne laver, så de ikke 
løber sur i opgaven. 
 
Et møde i marts efter kredsmødet kunne gøres til en årlig ting, ”Koordinatorernes dag”. 
 
Det kunne være en fordel med en dag med koordinatorerne inden kredsmødet. Vi holder et møde med 
dem den 25. februar 2023. Det bliver i Sværdborg, der hvor kredsmødet var i 2022. 
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6. Orientering fra HB og kredsen 
 
Ansvarlig:  
BOS / CHC 
 
Sagsfremstilling: 
Lolland Jægerråd – Kredsbestyrelsen / Kasserere 
Jagter fra Naturstyrelsen. 
Foreningsvejlederen er fratrådt. 
 
Bilag: 
Ingen 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
- Lolland kommune ønsker et nyt medlem i kredsbestyrelsen, og Bjarne har tilkendegivet at han passer 
kassen indtil der foreligger et resultat af valg fra Lollands Jægerråds årsmøde 24. januar 2023, og vil 
derefter bekræfte sit evt. forsatte virke. Kan den konstellation godkendes? Kredsbestyrelsen godkender 
enstemmigt beslutningen. 
Jagter fra Naturstyrelsen. 
- Kreds 6 har 10 pladser og kreds 7 har 10 pladser. Jagten er i Ulkerupskovene, den 12. januar 2023. Der er 
IKKE krav om bestået haglskydeprøve. 
- Har vi forslag til deltagere, så send navn til kredsformanden 
 
Riffel- og haglprøver skulle i udbud i oktober 2022, det er endnu ikke sket, så hvordan det fungerer efter 
1. januar 2023 er uklart. 
- Hagl- og riffelprøver, vi udfordres af ikke at kunne planlægge prøver i 2023. 
 
- DJ ser ind i økonomiske udfordringer, så der er indkaldt til budgetmøde. 
- Bo har været til møde kontingentmodellen, om hvad man kan gøre, der arbejdes på flere modeller. 
 
- Hovedbestyrelsen har støttet et høringssvar fra DOF og Lystfiskerne. 
 
- Der tales om dataindsamling, nu bestandsovervågning. 
- Skal trækjagten fortsætte kræver det at flere vinger sendes ind. Derfor en opfordring om at sende vinger 
til undersøgelse. 
 
- Fra Vordingborg, Falster og Lolland ønskes også at der sendes hoveder fra sædgæs til undersøgelse.  
- Der to typer sædgæs, Tundra sædgæs og Tajga sædgæs. Der må kun skydes ca. 350 Tiger sædgæs om 
året, hvordan man så kontrollerer det. 
 
 
JÆGERRÅDSMØDER. 
- Forbundet betaler for jægerrådsmøderne, der kan findes flere oplysninger på hjemmesiden. 
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7. Økonomi 
 
Ansvarlig:  
Bjarne 
 
Sagsfremstilling: 
 
Bjarne giver en kort status på Økonomi. 
 
Fordeling af tilskud 
 
Bilag: 
Vedlagt 
 
Økonomi: 
Ingen 
 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
 
Kommunikation: 
 
- Årsbudget for kreds 6 er på 177.576 kr. Vi har ca. 109.000 kr. tilbage, hertil en egenkapital på ca. 
235.000 kr. 
- Riffelkoordinator har søgt 2 * 5.000 kr. plus udgift til transport, skal bruges til deltagelse på banebygger- 
kursus. Vi støtter projektet. 
 
- Stadig udfordringer med hundekoordinator, arrangementer sættes op i hunde-web, hvor penge går 
direkte til koordinatoren.  
- Manglende bilag/dokumentation sænker udbetaling fra DJ. 
- Kan en skriftlig instruks være vejen frem? 
 
- Kredsen forventer pt. Ultimo at have ca. 85.000 kr. årets budget. Har vi en egenkapital på mere end 
250.000 kr. går midler retur til DJ. 
 
Så der er mulighed for at støtte flere projekter i 2022, Christian og Bo ser på de ansøgninger der kommer. 
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8. Kredsen rundt 
 
Ansvarlig:  
Kort orientering fra hvert enkelt jægerråd. 
 
Sagsfremstilling: 
I bedes forberede en kort orientering med fokus på: 

a. Grønt råd 

b. Regulering 

c. Arrangementer 

d. Jagtforeningerne 

e. Forhindringer / Sten på vejen 

f. Dato for Jægerrådsmøde, der mangler stadig 3 

 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Bemærkninger: 
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
Steen (Næstved) 
- Har set på projekt ved Saltø, formål er at mindske udledning af kvælstof med 11 ton, til Karbækfjord. 
- Er blevet kontaktperson for NATURLIGVIS. 
- Naturensdag sammen med DN og DOF 
- Brugt tid på trækvildtsudvalg. 
- Jægerrådsmøde 24. januar 2023. 
 
Lars 
- Grøntråd – Stig har deltaget i et møde med DN og DOF. 
- Der mangler penge, så formidling til unge skulle spares væk, der arbejdes på en løsning. 
- Regulering voksne råger, har endnu ikke alle tilbagemeldinger på plads. 
- Samlekalender for jagtforeningerne i kommunen, vil vise mange arrangementer. 
- Ikke mange foreninger bruger DJ’s web platform. 
- Forhindringer, miljøgodkendelse af skydebaner hænger i bremsen. 
- Jægerrådsmøde. Forsøger at sælge strategien ved hvert møde. Det skal sælges til foreningerne, men 
hvordan gør man det? 
 
Bjarne (Lolland) 
- Næste arrangement den 24. januar 2023, emnet er blyfri ammunition. 
- Hempelfonden har købt 700 ha. Ved Syd Lolland, arealet skal naturgenoprettes, arealet huser en stor 
dåvildtbestand. 
 
Benny (Ringsted) 
- Naturensdag, hvor der blev serveret forskelligt vildt, fremvist trofæer, og udleveret kasketter. 
- Søgt om at lave en ny skydebane – Støjudfordringer kan lukke ca. 60% af landets skydebaner. 
- Har fået en professionel hundetræner, det koster lidt penge, der er aftalt et beløb pr hund på kurserne. 
Første hold er på 22 hunde. 
- Bankospil, godt besøgt. 
- Nyjægerjagt, var svær at afsætte, har kun solgt 4 ud af 14 pladser, restpladser sælges nu til øvrige 
medlemmer, for 700 kr. pr plads. Forventet afskydning på dagen, i alt 30 stk. vildt. 
- Jægerrådsmøde den 9. februar 2023. 
- Er skuffet over deltagelse i grøntråd. 
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Jesper 
- Fik midler til en ny pram, lokalredaktør har været med på tur, se artikel i Jæger, oktober 2022. 
- Kurser i DJ er overtegnet, måske kan nogle kurser holdes lokalt? 
 
Peter 
- Reguleringskurser, 17 og 18 marts 2023, der er ledige pladser. 
- Jægerrådsmøde 3. februar 2023, der serveres stegt flæks. 
- Grønt råd, ved sidste møde deltog byrådsmedlemmer og embedsmænd. Forslag var at rågeregulering 
varetages og planlægges af jagtforeningerne. 
 
Kim 
- Har købt en pram, den skal ordnes og males. 
- 3 nyjægerjagter med 50 deltagere, og der er 2 jagter mere, af de 50 nyjægere er en del af dem 
gengangere fra tidligere jagter, jagterne holdes på kommunens areal. 
- I Slagelse Jægerråd har vi besluttet at men er nyjæger de første fem år efter bestået haglskydeprøve, 

bueprøve eller riffelprøve. Man kan godt have haft jagttegn i 20 år, men tager man så bueprøven er man 

nyjæger på bue, og kun bue, i fem år. Det samme gælder ved riffelprøve eller hagl, hvis man er startet 

som riffel eller haglbøssejæger. 

- Fornyelse af miljøgodkendes af skydebane. 
- Stor havbrug giver udfordringer, for bundes spules regelmæssigt, så lort fordeles ud i et stort område. 
Udvaskning af RGS har betydning for de ynglende edderfugle, Christian klæder Claus Lind på, så han er 
rustet til emnet. 
- Vil lave flyers der udleveres til jagttegnskursister. 
- Der er planlagt en blishønsejagt, folk kommer langvejs fra. 
 
 
Henrik (Guldborgsund) 
- Arrangement med flugtskydning for unge med udfordringer som autisme, ADHA etc. Stor ros til personale 
på Østfalster flugtskydningsbane, for en fantastiks dag. Alle deltagende skytter ramte flere lerduer, og 
kun en af deltagerne havde skudt før. 
- Jægerrådsmøde 12. januar 2023. 
 
Christian (Grøntråd, Guldborgsund) 
- Projekt bramgæs fortsætter, vi har 2½ år til at lave en forvaltningsplan for bramgæs, uden at det koster 
for landbruget, og samtid skal vi andre kunne opleve bramgæs. 
- Der har været mange strandenge, disse er groet til med tagrør. Kommunen søger for at de bliver slået, 
og efterfølgende bliver arealerne afgræsset. 
- Projektet støttes af 15. juni fonden. 
- Afledningsmarker hvor spildroer bliver liggende, sidste år gav de mad til gæssene helt frem til januar, 
herefter måtte regulering af gæs i gang. 
- Aflastningsmarker, udfordringer med jagtlejerne. Kalø har udarbejdet tillæg til jagtlejekontrakter. 
- Projektet omfatter nyt område på Nordøst Lolland. 
- DK Wai kommer og holder kursus om regulering. 
- Københavns universitet og Dansk Landbrug Sydhavsøerne (nu VKST), deltager også i projektet. 
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9.  Eventuelt 
 
Ansvarlig:  
Alle 
 
Sagsfremstilling: 
 
Indstilling:  
Til orientering  
 
Beslutning:  
 
Kommunikation: 
 
Se årshjul 
 
Frank Lilholm Pedersen oplyser at det er et let job at være webkoordinator, da der kun kommer meget 
lidt der, skal på hjemmeside. Så send gerne materiale til Frank på følgende mail 

franklilholm@gmail.com 
 

 

mailto:franklilholm@gmail.com

