
	  
	  

23.	  marts	  KB/koordinatormøde	  på	  Hjallerup	  jagtcenter,	  	  
Kærsgård	  Engvej	  15,	  9320	  Hjallerup.	  

Referat	  
	  

	  
Deltagere:	  	  
Dennis	  Christensen,	  Erik	  Bak,	  Erik	  Sørensen,	  Hans	  Christian	  Mikkelsen,	  Kristian	  Slyk,	  Lars	  Stoklund	  
Pedersen,	  Mikael	  K.	  Samsøe,	  Niels	  Korsbæk	  Nielsen,	  Poul	  Beith	  Jensen,	  Preben	  Egebo,	  Ulrik	  Holm,	  
Keld	  N.	  Gregersen,	  Palle	  Martinsen,	  Per	  Seedorff	  Sørensen,	  Hans	  Werner	  Dalbram,	  Grethe	  
Jakobsen,	  Henrik	  Jensen,	  Lars	  Guldhammer,	  Leif	  Bach,	  Ole	  K.	  Møller	  Thomsen,	  Peter	  Holm	  
Pedersen,	  Regnar	  Bæk,	  Lars	  Rasmussen.	  
	  
Fraværende:	  	  
Per	  Lindegård,	  Tage	  Espersen,	  Kim	  Fredholm,	  Erik	  Andersen,	  Morten	  Kjærsgaard,	  Andreas	  Bruhn,	  
Kim	  Larsen,	  Niels	  Quist,	  Tommy	  Nissen,	  Keld	  N.	  Gregersen,	  Kim	  Mark	  Larsen,	  Lars	  Kristensen,	  
Svend	  Wøjcik	  Jonasson,	  Sven	  Thyø.	  
	  
Per	  bød	  velkommen,	  med	  særlig	  velkomst	  til	  ny	  Strand	  og-‐Havjagtskoordinator	  Lars	  Rasmussen	  
som	  afløser	  Per	  Seedorff	  Sørensen.	  
	  	  
1.	  Udarbejdelse	  af	  årshjul	  og	  udvikling	  af	  samarbejde.	  
Leif	  Bach	  styrede	  processen	  og	  samlede	  datoer	  for	  aktiviteter	  og	  møder.	  Der	  vil	  på	  denne	  
baggrund	  blive	  udarbejdet	  en	  kredskalender.	  
Næste	  års	  kredskalender	  startes	  i	  efteråret	  for	  at	  sikre	  at	  datoer	  i	  videst	  mulig	  omfang	  ikke	  falder	  
sammen.	  
	  
2.	  Økonomi/budgetter	  for	  aktiviteterne.	  
Der	  er	  ikke	  nogen	  rammer	  for	  hvor	  meget	  koordinatorerne	  kan	  bruge,	  men	  formand	  og	  kasserer	  
bør	  have	  besked	  om	  planlagte	  aktiviteter	  og	  gerne	  et	  overslag	  på	  økonomien.	  	  
	  
Preben	  Egebo:	  Der	  er	  blevet	  bedt	  om	  et	  overslag	  på	  hvilke	  udgifter	  der	  er	  på	  de	  frivillige	  jagtprøver	  
fordi	  der	  er	  meget	  forskellige	  priser	  på	  dette	  fra	  landsdel	  til	  landsdel.	  Henrik	  J.	  Jensen	  og	  Preben	  
Egebo	  holder	  regnskab	  på	  dette	  fremover.	  	  
	  
Der	  er	  plads	  til	  aktiviteter	  i	  kredsens	  økonomi.	  
	  
3.	  Orientering	  fra	  koordinatorerne.	  
Lars	  Stokkelund:	  Jagthorn	  har	  lige	  afholdt	  mærkeblæsning	  i	  samarbejde	  med	  kreds2.	  Her	  deltog	  51	  
solister	  og	  9	  grupper.	  Næste	  år	  skal	  det	  holdes	  i	  Nibe	  og	  det	  undersøges	  om	  det	  kan	  afholdes	  på	  
Lundbæk	  Landbrugsskole.	  
Mesterskabet	  afholdes	  på	  Fyn.	  Bjarne	  Skinnerup	  fra	  Nibe	  går	  ind	  og	  supplerer	  med	  hjælp	  i	  den	  tid	  
der	  er	  behov	  for	  suppleant	  for	  Lars	  Stokkelund.	  	  
	  



Kristian	  Slyk:	  Friluftsrådet	  har	  afviklet	  kredsgeneralforsamling.	  Der	  er	  mulighed	  for	  at	  søge	  tilskud	  
til	  friluftsliv.	  	  
Reguleringsjægermøderne	  afholdes	  i	  april	  og	  i	  Vendsyssel	  kommer	  ny	  kontaktperson.	  	  
Reguleringskursus	  afholdes	  14.	  -‐	  15.	  august	  i	  Åbybro.	  
	  
Mikael	  K.	  Samsø:	  Naturprisen	  kører	  lige	  nu	  og	  der	  er	  åbent	  for	  indstillinger.	  	  
	  
Palle	  Martensen:	  Ca.	  4	  møder	  i	  det	  grønne	  råd	  i	  Brønderslev	  
Det	  vil	  være	  en	  fordel	  hvis	  Grønt	  rådsmedlemmerne	  deltager	  for	  at	  sikre	  erfaringsudveksling	  på	  
fremtidige	  lignende	  møder.	  	  
	  
Læplantningskoordinator	  Poul	  B.	  Jensen.	  Vildtbid	  er	  et	  stort	  problem,	  så	  plantede	  hegn	  ikke	  når	  at	  
blive	  store	  nok,	  før	  de	  er	  bidt	  ned.	  Derudover	  er	  økonomien	  med	  til	  at	  bremse	  læplantningen.	  
Området	  er	  under	  forandring,	  men	  det	  kan	  endnu	  ikke	  siges	  i	  hvilken	  retning	  det	  lander.	  	  
	  
Riffelkoordinator:	  Dennis	  Christensen.	  Der	  har	  været	  forskelle	  på	  priser	  på	  de	  forskellige	  baner.	  
Der	  er	  nu	  fremskaffet	  en	  prisliste,	  så	  det	  er	  gennemskueligt	  hvad	  det	  koster	  at	  leje	  banerne.	  	  
Banen	  på	  Mors	  kan	  køre	  riffelprøver	  til	  næste	  år,	  såfremt	  der	  laves	  lidt	  ændringer.	  Dette	  er	  sat	  i	  
værk.	  	  
	  
Nyjægerkoordinator	  Preben	  Egebo:	  Nyjægerdag	  -‐	  her	  skal	  laves	  ansøgning	  om	  midler	  Alle	  censorer	  
til	  de	  frivillige	  jagtprøver	  har	  været	  samlet	  i	  Kreds1	  og	  har	  koordineret	  dette	  arbejde.	  	  
	  
Preben	  Egebo	  stillede	  spørgsmål	  til	  hvem	  der	  er	  tovholder	  på	  juniorjægerne,	  da	  der	  kom	  en	  del	  
nye	  på	  outdoormessen?	  Leif	  Bach	  svarede	  at	  der	  kommer	  nyt	  koncept	  fra	  HB,	  men	  at	  der	  skal	  
sættes	  en	  særlig	  indsats	  i	  gang	  i	  Kreds1.	  	  
	  
Strand	  og	  Havjagtskoordinator:	  Der	  er	  nyt	  kommissorium	  for	  Strand	  og	  Havjagt.	  Der	  er	  fokus	  på	  
anskydningsproblematikken.	  Der	  er	  et	  projekt	  på	  vej	  om	  plantning	  af	  ålegræs.	  	  
	  
Niels	  Korsbæk	  Nielsen	  Hundekoordinator.	  
Arrangementerne	  er	  kørt	  på	  skinner	  og	  der	  afholdes	  kursus	  for	  tidligere	  instruktører	  den	  22.	  og	  23.	  
august.	  	  
	  
Ulrik	  Holm	  Jagtsti.	  
Kredsjagtstien	  er	  i	  planlægningsfasen	  og	  når	  alt	  er	  på	  plads	  sendes	  der	  til	  webmasteren.	  	  
Forbundsmesterskab	  afholdes	  i	  Ribe	  og	  her	  skal	  vi	  gerne	  have	  sendt	  5-‐6	  personer	  afsted.	  	  
Overslaget	  ligger	  ca.	  som	  forrige	  år	  og	  der	  budgetteres	  også	  i	  år	  med	  underskud.	  
	  
4.	  Samarbejdsplanlægning	  for	  de	  enkelte	  områder.	  
Gruppearbejde.	  	  
	  
5.	  Evaluering	  af	  kredsmødet.	  
Lokalet	  var	  lidt	  trangt,	  der	  arbejdes	  på	  at	  vi	  næste	  år	  kan	  få	  et	  større	  lokale.	  	  



Der	  var	  bemærkninger	  til	  at	  det	  var	  få	  jagtforeninger	  som	  deltager	  i	  alt	  34	  ud	  af	  117	  og	  dette	  bør	  
der	  arbejdes	  med	  da	  det	  er	  en	  udfordring	  for	  demokratiet.	  Dette	  tages	  ind	  under	  
kommunikationsstrategien.	  
Ellers	  udmærket	  arrangement.	  	  
	  
6.	  Jægerrådsformandsvalg	  2016	  
Der	  skal	  laves	  en	  deling,	  så	  jægerrådene	  finder	  ud	  af	  om	  der	  skal	  vælges	  for	  2	  eller	  4	  år.	  Dette	  
meldes	  tilbage	  på	  næste	  KB	  møde	  den	  8.	  juni.	  	  
	  
7.	  Nyt	  fra	  Kredsen	  
Der	  er	  afholdt	  jægerforumsmøde	  i	  Thy.	  Der	  er	  stort	  skydeanlæg	  på	  vej	  i	  Østerild.	  Tommy	  Nissen	  er	  
tovholder	  på	  projektet	  og	  på	  nuværende	  er	  man	  igang	  med	  at	  søge	  fonde	  m.v.	  	  
Hjortevildtstællingen	  er	  afviklet	  og	  i	  Thy	  er	  det	  stigende	  og	  Jammerbugt	  er	  det	  faldende.	  	  
Der	  har	  været	  fokus	  på	  Naturstyrelsens	  jagtinvitationer.	  Dette	  har	  afstedkommet	  at	  
nyjægerjagterne	  skal	  fordobles.	  Dette	  er	  dog	  et	  problem	  da	  der	  er	  få	  nyjægere	  som	  melder	  til.	  
Jagterne	  skal	  herefter	  fordeles	  med	  50%	  til	  jagtforeninger	  25%	  skal	  ud	  til	  naboer	  og	  24	  %	  skal	  ud	  til	  
brugerråd	  m.v.	  Der	  må	  officielt	  ikke	  afholdes	  medarbejderjagter.	  	  
11.	  oktober	  afholdes	  igen	  jagt	  og	  fiskedag	  og	  man	  håber	  her	  at	  alle	  tidligere	  hjælpere	  gerne	  
deltager	  igen.	  	  
	  
8.	  Nyt	  fra	  HB	  
Aug-‐sept-‐oktober	  kommer	  der	  møder	  hvor	  der	  skal	  tales	  medlemskategorier,	  kontingenter	  og	  
RASK	  natur.	  Her	  bliver	  lokalforeningerne	  indbudt	  til	  at	  være	  med	  i	  processen.	  
	  
Samlet	  skadeserstatning	  på	  2	  mio	  pr.	  år.	  	  
Der	  er	  ialt	  kommet	  ind	  på	  96	  skader.	  Her	  på	  eksempelvis	  hunde	  300.000	  og	  biler	  90.000.	  Andre	  
skader,	  husgavl,	  campingvogn,	  briller,	  m.v.	  400.000	  	  	  
Personskaderne	  er	  for	  nuværende	  på	  400.000	  kr.	  
	  
Naturstyrelsen	  har	  oprettet	  en	  hjemmeside	  som	  hedder	  Dansk	  jagtforsikring,	  her	  kan	  man	  søge	  
yderligere	  information.	  	  
	  
Der	  er	  kommet	  en	  del	  nye	  blandt	  personalet	  i	  medlemsservice	  og	  her	  opfordres	  til	  at	  vi	  tager	  godt	  
i	  mod	  dem.	  Skæringsdatoen	  er	  1.	  april.	  	  
	  
9.	  Næste	  møde	  kb	  og	  koordinatormøde.	  
2.	  november	  kl.	  17.45	  stedet	  tilgår	  senere.	  	  
	  
10.	  Eventuelt.	  
Inden	  den	  10.	  april	  skal	  der	  gives	  høringssvar	  på	  N2000.	  	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  22.00	  Ref.	  Grethe	  Jakobsen	  
	  
	  
Underskrevet	  KB?	  


