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1. Godkendelse af dagsorden

Ansvarlig:

Sagsfremstilling: 
Godkendelse af dagsorden

Bilag: Ingen  

Økonomi: Der er ingen økonomi forbundet med punktet.

Indstilling: Dagsorden indstilles til godkendelse
Beslutning: Godkendt!

Kommunikation: 

2. Godkendelse af referat

Ansvarlig:

Sagsfremstilling: 
Godkendelse og revidering af referat fra sidste ordinære møde i 24. marts 2022

Bilag: Vedhæftet indkaldelse

Økonomi: Der er ingen økonomi forbundet med punktet.

Indstilling: Referat indstilles til godkendelse.

Beslutning: ingen kommentar, godkendt!

Kommunikation: 
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3. Koordinator opdatering

Ansvarlig: Koordinatorer

Sagsfremstilling: 
Gensidig orientering og status. 

Bilag: 
Økonomi: Der er ingen økonomi forbundet med punktet.

Indstilling: Følges op på test og punkt tages efterfølgende op. 

Beslutning: 
Kommunikation: 

1. flugtskydning, kristian(flugtskydning, konkurrencedelen, start op af holdskydning, alle 
kan deltage uanset niveau, besked til formænd for flugtskydningsbaner, med håb om at 
flere deltager i kvalifikationsrunder) og allan (haglprøver, imødekommende og god 
stemning, aspiranter falder igennem på træf og ikke våbenhåndtering, pt. Bemandet efter
behov, flere er glade for det nye setup. Næste prøve på samsø èn deltager? Prøven bør 
afholdes som planlagt. Prøveafholdelsen er i udbud, vi afventer inden planlægning af det
næste års prøver – planlægningsmøde i januar, ønsker et stykke klæde med 
tilkendegivelse af tilhørsforhold 10-12 stykker, Reidar mener at det kan gøres og 
undersøger! Beståelsespct. er pt. anskuet til over 50% Rækkefølgen af aspiranter 
nytænkes.

2. hundekoordinator, en vinderkl. og tre brugsprv. Svært at skaffe dommere, godkendelse i 
DKK gør det forhåbentlig bedre fremover, ny rotteprøve, et par apporteringsprøver i 
efteråret, men det har også været svært at skaffe dommere, egne dommere egne prøver i 
2023, der arbejdes på en DJ DM prøve for alle racer, problemet har været i SJD regi, det 
bliver nemmere for klubberne at arrangere prøver fremover.

3. riffelkoordinator, ingen kontakt til forsvaret, så man måtte finde nye baner til de 
planlagte prøver, blev godkendt 18 timer før første skydning, der bliver færre baner i de 
større kalibre - Grenå skydebane er politianmeldt, Randers kommune har udbedt om 
hvilke kalibre der benyttes, Silkeborg er godtkendt men forholdene er ikke til 
prøveafholdelse, prøver i udbud, priserne stiger på leje af arealer til prøver, der kommer 
for få til prøverne – det er formentlig pga problemerne med våbentilladelser, Skibby 
maks. kaliber 30, Samsø banen er klar til prøver, elektronisk skydebiograf startet op i 
Hajslev til både hagl og riffel, eskydning.dk

4. uddannelsesudvalget, workshop i foråret, nyt godkendt kommisorium på vej, andre 
kurser på vej, kredsønsker? Forslag til haglinstruktører skal bestå prøven ved 
efteruddannelse, hvis de ikke har bestået i forvejen, ønsker om kursus i jagtledelse.

5. buekoordinator søges
6. nyjægerkoordinator, havjagt i Hevring 13/11, 30 jægere på fem dage, ekstraordinær 

riffeljagt den 11/12 i Hevring, søger penge til 14 stiger, tilbud 1500 stk., krav om stiger, 
hvis vi køber stigerne så skal de opbevares, det praktiske ordnes, pengene bevilges 
betinget af Johns check af midler i kredskassen.

7. webkoordinator, der har været stille, og der opfordres til at bidrage med indlæg, når der 
er aktiviteter i kredsen.
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4. Nyjæger huntingskills

Ansvarlig: Karten Thingstrup

Sagsfremstilling: 
Orientering status omkring status på K3 Hunting Skills, samt dialog om hvordan vi i fællesskab løfter 
opgave i 2023.  

Bilag:

Økonomi: Der evt. indstilling, samt stillingtagen til økonomi i afholdte aktiviteter. 

Indstilling: KB indstiller at Kredsen i 2023 afholder et Huntings Skills event, nedsætter en arbejdsgruppe 
og giver en kommende arbejdsgruppe rammer og økonomi.

Beslutning:  

Kommunikation: det har været for stor en mundfuld, dog med god opbakning, stedet kunne blive 
Hinnerup, indtil videre udskudt, tænkt som en lørdag med workshops, telt overnatning, workshops 
igen om søndagen, hevring jagten kunne være en gulerod, invitation til ide indspark, er der nogle 
foreninger som kunne deltage med arrangementer hos sig, Karen indkalder til samråd med de der 
byder sig ind.

5. Formandsmøde opfølgning

Ansvarlig: Reidar og KB

Sagsfremstilling: 
Biodiversitetsstrategi, udsætning, fodring og kommende folketingsvalg (Nu overstået i dag d. 2/11) var på 
agendaen 16/17 september i Odense. 
KB opfordres til dialog om nedenstående emner fra mødet.

- EU’s biodiversitetsstrategi rejser nye krav til den danske natur 
Hvad betyder det for os i K3, og kan vi påvirke?

- Udsætning – hvad er Danmarks Jægerforbunds mål 
Hvad er vores holdning og hvordan sikrer vi i kredsen at niveau bliver højnet og får fokus
på langsigtede løsninger.

- Fodring af vildtet - hvad skal vi i fremtiden?
Hvad er vores holdning og hvordan får vi vendt fordring til biotopforbedringer

Bilag: Referat fra formandsmødet.
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Økonomi: 

Indstilling: 
KB får en dialog omkring vigtige emner, samt måske får sat retning på aktiviteter og uddannelser- 

Beslutning: 

Kommunikation: god jagt i generationer, biodiversitet, udsætning, opfølgning på 
repræsentantskabsmødet, mark- hjortevildtsudvalg kommer med indstilling til bla. Fodring, 
fodringsansvarlig med kursusbevis, positiv foder liste. Skulle der afholdes tema dage vedr. bla. Etik og 
deslige? Hvad kan landmanden bruge de 4% til. Afventer resultat af udvalg. Fastholder nuværende 
aktiviteter.

6. Organisations orientering 

Ansvarlig: Reidar

Sagsfremstilling: 
Orientering fra Organisationsudvalget. (Tilbagevendende punkt, med henblik på vidensdeling, med 
udgangspunkt i Organisationsudvalgets kommissorium)  

Bilag: 

Økonomi: 

Indstilling: 

Beslutning: 

Kommunikation: der arbejdes med kontingentmodeller, arbejdet omkring DJ's overordnede strategi. Tilgang af 
medlemmer. Tillidsmandsnet omstruktureres, så det bliver mere tydeligt, mere information følger. Interne systemer til 
bla. Kørselsregistrering skal være nemmere for de frivillige. Webshop i kreds3 regi aftestes. Kommende 
medlemsundersøgelse indeholdende emner der peger i en strategisk retning såsom biotop.

7. HB orientering

Ansvarlig: TSJ

Sagsfremstilling: 
HB medlem TSJ orienter om aktuelle og relevante emner.

Bilag: 

Økonomi: 

Indstilling: 
Eventuelle punkter debatteres og beslutninger/holdninger føres til referat.

Beslutning: 
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Kommunikation: nuværende strategi giver troværdighed politisk nationalt som lokalt, hvordan når vi ud til 
lokalpolitikkerne, og bliver mere tydelige, vi er klare og tydelige i vores holdning til etik, som et 
håndværk. Kan vi sætte aftryk i de politiske dagsordener. Diskussion om rødlister, hvordan de bruges 
politisk får betydning for jagtens fremtid, vi kommer til at arbejde for jagten. Omkring fodring er 
strategien at fortælle, hvad der kan fodres med, og ikke hvad der ikke kan fodres med, da det kunne give 
dårlige ideer. Fremfor at give budskabet på offentlige medier er de kommunikeret til individuelle, og det 
har givet et positivt resultat. Efter 2,5 års arbejde synes kortene nu at være klar til at blive brugt. Karen, 
DJ direktør, er positivt med til at sætte en retning for udmelding af strategien. Vi bliver omtalt som nogle
af de grønne under de politiske debatter.

8. Kredsårsmøde og Jægerrådsmøder 2023

Ansvarlig: Alle

Sagsfremstilling: 
Kalender og aktiviteter gennemgås
Kredsårsmøde foreslås afviklet fra kl. 17.00 til 22.00 med henblik på afvikling af dagsordenspunkterne omkring HB og 
administrationen i tidsrummet fra kl. 17.00 til 18.30. Herefter genoptages ordinær møde fra kl. 19-22.

Plan for Kredsårdsmødet :

17.00-18.00 Punkt 4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde og administration,
18.00 – 18.30    Dialog og spørgsmål til Claus og Karen – Tema ’God jagt i generationer’
18.30 – 19.00 Pølsevogn eller lignende
19.00 – 20.30 Ordinær dagsorden punkterne 1-3,5-8
20.30 - 20:45 Kaffe
20:45 - 22:00 Punkterne 9-11
   
Kalender :

Dato Status
Skanderborg Mads Nørdam
Randers Jens Ove Pedersen 02-02-23
Odder  Bjarne S. Eriksen 31-01-23
Favrskov Claus Kaa Bach 30-01-23
Silkeborg Hans Schougaard 17-01-23
Samsø Søren Jørgensen
Hedensted Søren Vanting 05-01-23
Norddjurs Hans Ole Frederiksen 26-01-23
Aarhus Ole L. Madsen 18-01-22
Syddjurs Poul Arne Nielsen
Horsens Søren Lyse 31-01-23

Forslag til Kredsårsmøde 22/2
Indstilling delegerede 22/2
Endelig dagsorden 1/3
Kredsårsmøde K3 15/3

Forslag til rep.møde 
afsendes senest

31/3

Formøde med delegerede 7/6
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Rep.møde 17/6 

Bilag: Ingen

Økonomi: 

Indstilling: 

Beslutning: 
    
Kommunikation: 

9. Eventuelt

Ansvarlig: Alle

Sagsfremstilling: Eventuelt 

Bilag: Ingen

Økonomi: 

Indstilling:  
   
Beslutning: Emner fra punkt kan ikke besluttes.

Kommunikation:
Tilskud til Samsø skydebane forbedring vedtaget. Årets deltagelse på Foodfestival arrangement resulteret i en god
skabelon.

10. Næste møde

Ansvarlig: Alle

Sagsfremstilling: Planlægning af næste møder

Bilag: Ingen

Økonomi: 

Indstilling:      Følgende møder fastlægges
Dato Sted Deltagere
2/11 Randers KB og koordinatorer
7/12 Julefrokost ? KB og koordinatorer

2023

23/2 KB
15/3 kl. 17 Vejlby Risskov Centeret KB og koodinatorer
28/3 KB
25/5 Rep. modtages. KB + koordinatorer
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28/6 KB
30/8 KB og koordinatorer
25/10

Beslutning: 

Kommunikation:
Næste møde onsdag den 7. December 2022

9


