
Kredsbestyrelsesmøde den 28. april 2015 i Jagtstuen i Tejn 

 

Deltagere: Michael Jørgensen (MJ), Tonni K. Larsen (TKL), Benny Christensen (BC), Otto      Hansen 

(OH), Hans Jørgen Brandt (HJB), Mogens Elleby (ME), Søren Schou (SS), Mads Jørgensen 

(MJ), Thomas Lund Kofoed (TLK), Bjarne Aakerman (BAA), Steen Friis (SF), Henrik Frost 

Rasmussen (HFR), Michael Bjørn (MB), Orla Hansen (OH) 

 

Fraværende: Henrik Pihl (HP), Finn Christoffersen (FC), Ib Andersen (IA), Paul Baunkjær (PB), John 

Walther (JW), Rune Jacobsen (RJ) 

 

Orientering/diskussion om Repræsentantskabsmødet v/Henrik Frost Rasmussen 

Der deltager 8 fra Bornholm til Repræsentantskabsmødet den 9. maj. HFR spurgte om det 

udspecifiserede regnskabshæfte bliver brugt. Det gjorde det, så man ønskede at DJ fortsatte med at 

lave det. Der er brugt 1 mill. mere end budgetteret, men alligevel er der 1 mill. i overskud.Herefter 

gennemgik HFR kort nogle af punkterne til mødet. 

 Der er bl.a. en vedtægtsændring vedr. ophør af en forening, den ændring kommer fra kreds 8.  

 Hvad laver man i jæger rådet? Forslag til dette fra nedsat udvalg. 

 Der er en vedtægtsændring vedr. ekskursion. Skal være mere ensrettet. 

 Der er krav om bopæls pligt af hovedbestyrelses medlemmer. Dette foreslås ophævet af kreds 

7. Hovedbestyrelsen er delt vedr. dette spørgsmål, så derfor bør man stemme efter egen 

overbevisning. 

 Kreds 7 ønsker kredsfordelingen af kreds 6, 7 og 8 ændret. De ønsker kreds 8 nedlagt, og så 

dele kreds 7 halvt. Hovedbestyrelsen er ikke enig i dette. Alle var enige om at kreds 8 ikke 

skulle røres. Man snakkede frem og tilbage om dette, men der vil blive nedsat et udvalg, for 

der skal ske ændringer da kreds 7 pt er meget stor. 

 Der foreslås en ændring af junior kontingentet fra medl. udvalget – til 125 kr. 100 kr til DJ og 

25 til lokalforeningen. Der er 427 junior jægere på landsplan. 

 Hvad skal de kritiske revisorer lave? Forslag vedlagt. 

 Forslag til hvem der vælger aktivitets udvalgs formændene. Pt er det Hovedbestyrelsen der 

vælger dem, og det ønsker de at fortsætte med. 

 

Nyt fra udvalgene 

BAA – Går fint. Brugte knap budgettet sidste år. Alle papirer der kommer ind fra           

koordinatorerne fungerer fint. 

TKL – Der deltog 15 personer til den frivillige jagtprøve den 12. april. Det var lidt færre end 

ellers.Kursisterne var glade for ”generalprøven”. 

MJ – Der er kredsskydning i jagtskydning den 31. maj. Den 21. juni er der kredsskydning i Compak 

Sporting. Der kommer en haglskydeprøve den 3. juni og igen en gang i september. Der skal 

uddannes 4 elite instruktører. Det går fint med udlejning af skydevognen. 



SS – Der er 31 medlemmer. Og der var 9 til prøve, hvoraf de 2 dumpede til den praktiske prøve. De 

har dog efterfølgende bestået prøven ”ovre”. 

ME – Torsdag er der møde i vandrådet. Den 20. maj er der møde vedr. hjemmesider. Det er vigtigt at 

få info ud om bekæmpelse af rotter. Ville lægge et link til kommunen ud på  hjemmesiden, men det 

de har liggende er forældet, så venter med dette. Har haft en god dialog med rottefængeren. 

HJB – Der blev afholdt jagtsti i lørdags. Der var 26 deltagere, 5 børn. Der blev udleveret 5 sølv og 

13 bronze medaljer. 

OH – Der er riffel skydning den 4 + 11 + 18. maj. Der er jagtfelt skydning den 30. maj. Riffelprøve 

den 15. maj i Vestermarie. Der havde været 15 til jagtprøven, hvoraf der var 3 der dumpede. Ny 

jagtprøve den 18. maj. 

BJ – Hundetræningen er godt i gang. Ved forårsmarkprøverne deltog der 14, og de 11 blev 

præmieret. Der er udvidet apporteringsprøve i juni. Der holdes et efterudd. Kursus for instruktører i 

januar 2016. 

TKL – På top 10 listen af de største bukke i 2014, er de 7 bukke fra Bornholm. Dette vil komme i 

Bornholms Tidende. Mink reguleringen kører fint. Vedr. øvrige arter, sker der ikke så meget. 

Reguleringsjægerne bliver ikke brugt. TKL er kommet med i Friluftsrådet. Der havde deltaget 70 til 

arrangementet med Bjarne Frost i Nyvest centret. 

MB –Skadevoldende vildt og Hygiejne kursus er efterspurgt. MB opfordrer til at komme med ønsker 

fra foreningerne. Der bliver kun oprettet kurser, hvis der kommer opfordringer. 

MJ – Har været censor til den frivillige jagtprøve (praktisk del). Godt arrangement. Deltaget i jagtsti. 

Også et godt arrangement. 

SF – Husk selv at arrangere folk til Store Legedag. 

 

SF var blevet ringet op fra TV2/B. De vil gerne lave et program om ræve. Han var blevet forespurgt om at 

deltage, som han da gerne vil. Vil dog gerne høre om hvordan vores holdning er til ræve. Vil vi have ræve 

på Bornholm? Der blev stemt, og der var et flertal for nej. Dette var også tilfældet sidst der blev stemt. 

 

SM takkede for et godt møde. Der blev ikke aftalt ny mødedato. 

 

Ref. Lise Pedersen 

 

 

 

 

 


