Referat fra årsmøde Kreds 5, Fyn.
Den 08-03, 2015.
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S.
Mødedeltagere

93 deltagere, heraf 86 delegerede
Formand byder velkommen, rejser os og mindes de der er gået bort.

Pkt. 1

Valg af stemmetæller

Referat

2 Stemmetællere valgt, Kenneth Elkrog og Alfred Andreassen.

Pkt. 2

Valg af dirigent

Referat

Per Nyegaard Olesen.

Pkt. 3
Referat

Beretning om kredsens virke 2013
Vi er i dag kun 86 stemmeberettigede til at repræsentere 110 jagtforeninger. Det er
51,5 % af mulige stemmeberettigede og kun 41 % af samtlige jagtforeninger. Det er
en tilbagegang på 20 % fra tidligere år. Dertil er der i dag syv gæster, så vi er i alt
93. Vi tager det som et udtryk for, at medlemmerne er tilfredse med forbundet og
dermed også kredsbestyrelsens arbejde.
Flere synes, det er for dyrt at deltage. Kredskassereren har ellers hvisket mig i
ørerne, at sidste års kredsmøde kostede kredskassen 21.000 kr., selv om der var en
forholdsvis høj egenbetaling. Derfor har kredsbestyrelsen også besluttet, at
kredsmødet i 2016 afholdes som et aftensmøde.
Samlet er vi 8362 medlemmer i kredsen pr. 1. oktober 2014, og det er en tilgang på
39 medlemmer. Det er måske ikke mange, men det er bedre end tilbagegang. Der
er samtidig en nedgang i antal jagtforeninger, da flere i årets løb har lagt sig
sammen.
Vi har 10 haglprøvehjælpere og haglprøvesagkyndige i kredsen. Prøverne afvikles
professionelt og med ensartethed, og vi får ros flere steder fra, for den rolige måde,
prøverne afholdes på. Der har været afholdt fem prøver med 243 aspiranter, hvoraf
149 bestod. På den første prøve i Barløse bestod 50 %, og til sidste prøve på
Lejbølle bestod 70 %. Jeg tror, nogle aspiranter havde taget lidt for let på prøven.
At skulle skyde seks ud af 18 duer var måske ikke helt så let, og måske var
skydebanen ikke blevet besøgt nok. Vi har ydermere kun haft én klage, og denne
klage skyldes en menneskelig fejl, idet der var en tastefejl i afrapporteringen.
Udstillingen i Odense Congress Center er den største, kredsen nogensinde har
arrangeret. Det var en fantastisk messe, hvor alle ydede en fremragende indsats.
Kristian Spodsberg styrede slagets gang med sikker hånd, godt hjulpet af de mange
hjælpere. Der var desværre kun godt 11. 000 besøgende de tre dage, men der er
også flere messer rundt om i landet, bygget op omkring samme koncept.
Hovedbestyrelsen vil nu efterfølgende tage stilling til, hvor mange messer,
Jægerforbundet skal deltage i. Der er, under vores HB-medlem Kaj Refslunds
ledelse, nedsat et kommissorium, hvis opgave det bliver at tage stilling til, hvilke og
hvor mange arrangementer, Jægerforbundet skal involveres i. Vi mener i
kredsbestyrelsen, at både hovedbestyrelsen og Odense Congress Center selv skal
yde en større indsats under den aktive planlægning, da ingen her i bestyrelsen er
professionelle.
Vi var også repræsenteret på Det Fynske Dyrskue. Hovedkræfterne bag var Jens
Thomsen og Ejgil Jensen, hjulpet af et team af frivillige. Der blev bl.a. uddelt mange
smagsprøver på vildt samt bagt et utal af pandekager. Vi må ikke sammenligne OCC
med dyrskuet, men det er tankevækkende, at dyrskuet kun kræver 25 hjælpere,
hvor imod der til OCC kræves mere end 300. Dyrskuet koster kun 10 % af OCC.
Kredsbestyrelsen har besluttet, at vi igen er at finde på Det Fynske Dyrskue i dagene
12. til 14. juni 2015.
Kreds 5 har en repræsentant siddende i TV2’s Repræsentantskab, og det er mig. Vi
er 33 forskellige organisationer repræsenteret. Jeg har deltaget i to ud af tre møder,
så det er ikke meget, jeg kan fortælle. Det har dog givet en del gode kontakter. Vi
arbejder nu på, at få TV2 Fyn gjort interesseret i vores Forbundsmesterskab for
jagthorn, som afholdes den 30. maj på Kærsgaard Gods ved Brenderup.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.

Pkt. 4

Beretning for fagkoordinator
(der henvises til udsendt materiale) – spørgetid for koordinatorer

Referat

Skydevogn. IAB
Riffel. IAB
Flugt. IAB
Hund. IAB
Strand. IAB
Medlems, nyjægere. IAB
Hjortegruppe. IAB
Jagtsti. IAB
Viltpleje. IAB
Friluft, kursus. Oplæsning af beretning, da denne ikke er blevet udsendt.
Mårhund. IAB
Jagthorn. IAB
Buejagt. IAB

Pkt. 5

Orientering om kredsens økonomiske forbrug

Referat

Regnskab fremlagt.
Budget gennemgået.

Der var ingen spørgsmål til orientering.

Pkt. 6

Valg af fagkoordinatorer, jf. § 18, stk.

Referat

Kredsen vil gerne have bemyndigelse til at foretage udskiftninger hvis behov. Dette
vedtages.

Pkt. 7

Valg af kredsformand (vælges for 1 år) jf. § 22 stk. 2

Referat

Georg G. Jensen blev valgt uden modkandidat indtil næste ordinære
kredsformandsvalg.

Pkt. 8
Referat

Pkt. 9

Valg af repræsentantskabsmedlemmer, jf. § 23, stk. 2, nr. 3).
Gennemgang af repræsentanter fra de forskellige Jægerforummer.

Årets Jagtforening 2015

Referat

Kaj Refslund kunne bekendtgøre, at valget var faldet på Syddansk Akademisk
Jagtforening.

Pkt. 10

Indkomne forslag.

Referat

Ingen indkommende forslag.
Forslag fra kreds ”Det foreslås, at udvalgsformænd for aktivitetsudvalgene vælges
for en valgperiode for 2 år med mulighed for genopstilling.
Indstilling af kandidater sker på kredsårsmøderne, hvor der er mulighed for
indstilling af max en kandidat pr. kreds pr. aktivitetsudvalg. Flere kredse har
mulighed for at indstille samme kandidat.
Kandidater fra kredsene til de enkelte udvalg vælges ud fra kandidatlisten på
repræsentantskabsmødet det pågældende år.
Valg sker med 3 af udvalgene på lige år og de resterende 3 udvalg på ulige år”
Valg af formand er for følgende aktivitetsudvalg:
flugtskydning riffel bue hunde jagthorn jagtsti
På nuværende tidspunkt forefindes der ikke decideret valg til formandspost for
aktivitetsudvalgene.
For nuværende indstilles op til to kandidater til den enkelte udvalgspost i praksis via
koordinatorerne i det enkelte udvalg.
Hovedbestyrelsen har herefter bemyndigelse til at vælge mellem de to indstillede
kandidater fra udvalget.
Normal praksis er dog for nuværende, at udvalget indstiller en kandidat, som
hovedbestyrelsen kun i sjældne tilfælde går i mod.
Der foregår altså derfor ikke et decideret valg, som vi kender fra øvrige poster i
Danmarks Jægerforbund, såsom jægerrådsformand, kredsformand eller HB-medlem.
Man kan derfor ikke påstå, at praksis er særligt demokratisk.
Forslaget blev vedtaget og videresendes til DJ’s Repræsentantskabsmøde.

Pkt. 11
Referat

Orientering ved HB medlem Kaj Refslund
Orientering om arbejde som HB-medlem på Fyn. Der vil arbejdes for udnyttelse af
det vildt, der nedlægges. Mere kendskab til vildt som spise og kendskab til og accept
af jagten.
Om arbejdet i medlemsudvalget tilføjede Kaj Refslund:
Ca. 80 % af førsteårs kursisterne bliver i DJ også året efter.
Vi vil i 2015 have en forenklet kontingentstruktur.
Vi vil i 2017 have øget antallet af medlemskaber.
Endelig opfordrede KR jagtforeningerne til at investere i juniorjægerne og roste
kredsbestyrelsen og GGJ.
Til sidst rettede KR en tak til de tilstedeværende for den indsats, der blev gjort
derude.

Pkt. 12
Referat

Orientering ved Formand Claus Lind Christensen
Påpegede, at tonen vi bruger til hinanden, til tider er hård. Opfordrede til, at vi lærer
at tale bedre med hinanden, for det har vi behov for. Ikke mindst i de sociale
medier.
Claus Lind sluttede sit indlæg med at opfordre de tilstedeværende til at give et
stykke vildt til naboen eller genboen, for på den måde også at viderebringe
kendskabet til jagten og naturen.

Pkt. 13
Referat

Orientering ved Direktør Michaels Stevns
Michael Stevns redegjorde for byggeriet af Jagtens Hus.
Oplyste samtidig, at det nu var muligt at tilmelde og foretage dankortbetaling til
koordinatorernes aktiviteter samt DJ-kurser.

Pkt. 14

Eventuelt.

Referat

Ingen bemærkninger

Tak til Per Nyegaard Olsen for god ledelse.
Referent: CHH

