
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2013-11-26 kl. 18.30 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 

 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Mogens Raa (MR) – Guldborgsund 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

 
Afbud  John Ho Petersen (JHP) – Vildtplejerådgiver 

Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
 
Fraværende   
 
Referent  Sven-Erik Johannesen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

a. Nye arrangementstiltag 2014 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Delegeretmøde 27. november 2013 kl. 19.00 
7. Kredsmøde 15. marts 2014 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
9. Evt 

 
 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referater fra sidste møder 

 Underskrevet 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 JKF Faxe har endnu ikke fundet en JKF Formand eller medlem til Kredsbestyrelsen. 
Mogens Johansen oplyser, at Kredsbestyrelsen er velkommen til at komme med forslag 
til at repræsentere Faxe. 

 Bedømmelsesudvalget til Naturprisen i Kreds 6: JHP og KJ. 

 Markvildtprojektet: Finanslovsforhandlingerne er stadig ikke afsluttet, så det vides ikke 
med sikkerhed, om DJ bevilliges midler til de næste tre års drift. Vi bør i starten af det 
nye år tage kontakt med DJ for at få sat gang i processen med den lokale 
kontaktperson. 
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 Jagtstikoo stopper med udgangen af april 2014. Vi skal have fundet en ny, så forslag 

modtages gerne. 
MR: det er vigtigt, at den nye koo målrettes mod ikke-jægere for det er dem, der kigger 
forbi jagtstien. Der er behov for 2 personer, der kan arbejde sammen. MR spørger 
Mette Buhr. 

 Bevillingsudvalget har i 2013 modtaget 5 ansøgninger om tilskud til forskellige projekter. 
Endnu engang lykkedes det ikke det ansøgte, at overskride det samlede beløb som 
Kreds 6 havde fået tildelt. Alle ansøgninger, der opfyldte kravene til puljen, er tildelt 
penge. Hvad kan vi gøre for at gøre den lille stigning i ansøgninger 2013 til en stor 
stigning i 2014? Vi kan omtale det i Nyhedsbrevet. Lokalredaktøren kan evt. skrive lidt 
om hvem, der har fået og hvad de har fået. Det kunne skabe lidt interesse fra andre 
foreninger. Kan eventuelt kontakte bevillingsudvalget for nærmere for informationer 
vedrørende ansøgningsproceduren. 

 Udstyrs- og inventarliste: SJ sender mail til alle koo, så de kan melde ind, hvilket 
materiale de opbevarer af Kredsmateriale. 

 Den forholdsvise høje pris for ”Kursus for håndtering af patroner” skyldes, at 
kursusholder skal være godkendt til at afholde kursus. Den kompetence har DJ ikke, 
hvorfor DJ har entreret med privat aktør. 

 Eventmagerkursus: kursus foreslås afholdt i april 2014. Kursuskoo sættes på sagen. 1 
– 2 personer fra hver JKF.  

 VIP Eventmagere: MR ønsker yderligere information. 
  

B. Næstformand 

 Orienterede om septemberjagten i UJ. 
 

C. Kasserer 

 Vi har ikke brugt budgettet op. 

 Mangler regnskab fra skydekommandørerne. Følges op. 

 Mangler et fyldestgørende regnskab fra Kredsjagtstien i april måned. DJ er involveret. 

 Delegeretmøde: kredsbestyrelsen kan få kørepenge – andre delegerede kan ikke. 

 Køresedler etc. skal være sendt ind inden 1. december – andre regninger skal være 
inden 9. december. 

 SJ: Riffelkoo køber gerne nogle skydeskiver i 2013. 

 KJ: Jagtstikoo ønsker at købe afstandsbedømmelsesskiver i 2013. 
 

D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 FLP: Har sendt skrivelse rundt til alle jagtforeningerne i Næstved Kommune og tilbudt at 
komme rundt til dem og fortælle omkring JKF / Grønt Råd. 

 NBL: Forventer i 2014 at blive inviteret til at sidde i Grønt Råd i Ringsted. 

 HB: Leif Mortensen (JKF Formand) har lavet en lille folder, der beskriver JKF arbejdet 
og hvem det består af. 

 MR: Trækker sig fra JKF formandsposten til Årsmødet. Vil forsøge at finde en ny. 

 KJ: Orienterede om naturprojekter i Slagelse Kommune. 

 JH: JKF bestyrelsen har lavet en 8-punkts handleplan for JKF Lolland. 
 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 Referaterne fra HB er på nettet og kan læses der 

 Der diskuteres bly i riffelammunition – skal være forberedt, såfremt der sker ændringer. 
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 Hundeudvalget: instruktøruddannelse er to-strenget: pædagogisk uddannelse + 

faguddannelse. I tillæg en overbygning i positiv tilgang til hundens adfærd. 
Hundeinstruktører indbydes til efteruddannelse i denne nye træningsform. 

 Trækvildtudvalget: diskuterer hvordan man arbejde med trækvildtet. Ikke stationært 
vildt, der kan påvirkes af andre landes forvaltning. Vil lave nogle matricer for nogle fugle 
og dermed opbygge viden. Kortnæbbet gæs kan være et eksempel. 

 Friluftsrådets adgangsudvalg diskuterer adgangsforhold i private skover og lignende. 
Reglerne er gode nok, men ikke alle respekterer loven. Hunde skal holdes i snor. 

 Såfremt der er interesse for at høre noget om DJ til JKF Årsmødet, skal de give besked 
til SEH. 

 MR: Hvem refererer trækvildtudvalget til? SEH: HB. Det er et stort projekt, som 
udvalget har sat gang i. Vil anbefale, at man arbejder sammen med andre 
interesseorganisationer. Vi vil stå stærkere. DN arbejder for at få forstyrrelsesfri 
områder. Friluftsrådet accepterer ikke adgangsforbud grundet forstyrrelser hvis ikke de 
er bevist. Sæler er et problem for Fiskerikontrollen. De skal skræmme sælerne væk for 
at kunne kontrollere nettene. Vigtigt, at der er dokumentation for at påståede 
forstyrrelser rent faktisk er forstyrrelser. FLP: yngleperioden kan diskuteres og går ikke 
nødvendigvis til oktober. SEH: Gråsæler er bilag 4 art, og har fortrinsret jf. NS. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Der er p.t. ingen registreret 
o Nye arrangementstiltag 2014 

 Sørbymarked (dyrenes dag stopper) Pinse 2014 

 Tovholder: KJ 

 Orientere om DJ og hverve nye medlemmer. 

 KJ vender tilbage med økonomi og aktivitet 

 Kredsbestyrelsen beslutter efterfølgende. 
 Bondens Marked – Gisselfeldt Oktober 2014 

 Tovholder: FLP 

 Grille kød – fortælle om jagt 

 Kontakte Kirsten Skovsby (Kreds 7) vedr. uddybende materiale. 
 Døllefjelde Marked – Bededagene 2014 

 Deltager vi ikke på i 2014. 
 Høstmarked Krænkerup – August 2014 

 Buekoo forhøres nærmere 
 Nyjægerarrangementer? Koo spørges om yderligere oplæg. 
 Hvervearrangement / haglprøve? Koo spørges om yderligere oplæg. 

 
5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 MR: der burde være et oplæg fra DJ vedrørende ensartet materiale fra DJ. 

 FLP: det der kom fra DJ til Bondens Marked virkede fint. 
 

6. Delegeretmøde 27. november 2013 kl. 19.00 

 SJ: medbringer bærbar samt projektor. MR medbringer lærred. 

 SEH: orienterede om domicilprojektets forløb fra 1992 og frem. 

 Domicilet diskuteret 
 

7. Kredsmøde 15. marts 2014 

 Afholdes på Damme Kro 
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 Invitationer sendes til: de samme som sidste år såfremt de stadig har posterne + 

Naturstyrelsen (Hans Henrik Erhardi og Lars Richter). 

 Dirigentforslag: Susan Jørgensen. SJ spørger Susan. 

 Indskrivning: kasserer og sekretær 

 Øl / vand sedler udleveres til gæsterne 

 Stemmesedler fra DJ 

 Tekst til Jæger: 
o Dato: 15. marts 2014 kl. 10.00 
o Sted: Damme Kro, Fanefjordgade 162, 4792 Askeby 
o Tilmelding: Indtjekning fra kl. 09.00 – 09.50, hvor Kredsen er vært ved en kop 

kaffe og morgenbrød. Hver Jagtforening kan deltage med 1 person for hver 
påbegyndt 50 medlemmer. Den enkelte jagtforening bedes oplyse 
foreningsnummer, medlemsnummer samt navn på de deltagende senest 25. 
februar 2014 til Kredssekretærens e-mail kim@christoffersen.mail.dk. Hver 
jagtforening bedes ligeledes indbetale 160,- per deltager for frokost til reg.nr.: 
7854 kontonummer: 0001295172 med angivelse af foreningsnummer og antal 
deltagende. (eks.: 6103 - 3 personer) senest 1. marts 2013. Såfremt der ikke er 
betalt, kan man ikke påregne deltagelse i frokosten. Drikkelse betales særskilt 
på Damme Kro. Vel mødt. 
Dagsordenen: 

 Velkomst ved Formanden 
 1. Valg af dirigent  
 2. Beretning om kredsens virksomhed 
 3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug, ved kassereren 
 4 Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 
 5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (udgår – ikke på valg i 2014) 
 5.A Valg af suppleant for HB-medlem 
 6. Valg af Kredsformand 
 7. Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmøde 2013 
 8. Indkomne forslag iht. vedtægterne. 
 9. Eventuelt 

 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 4. marts 2014 kl. 18.30 hos Frank. 
 

9. Evt. 

 JH: oversigt på hjemmesiden over JKF møder. 

 FLP: mailadresserne kommer frem, hvis man trykker på koo navn. 

mailto:kim@christoffersen.mail.dk

