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Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland 

Sted: Hovedgaden 614, 2640 Hedehusene 

Dato: 7. september 2015 

Deltagere: 

 

Marie-Louise Achton-Lyng (ML) – Poul Olesen (PO) - Torben Clausen(TC)- 

Jens K. Jensen (JKJ) - Berit Valentin (BV) - Christian Bærentsen (CB) - Max 

Elbæk (ME)– Mads Jepsen (MJ) 

 

Afbud:  Ole Hansen (OH) - Henning Christiansen (HC) - Flemming Haburg (FB) 

Ikke mødt: Thomas Røslau (TR) 

 

 

Punkt Emne Konklusioner  

1 Velkomst 

 

Velkommen til Thomas Skovgaard Sejersen – 

Organisationskonsulent.  

2 Godkendelse af 

dagsorden 

Orientering fra HB – punktet mangler på dagsorden. 

ML korrigerer næste dagsorden – punktet skal være fast på 

dagsordenen. 

3 Orientering fra 

kredsformand  

ML skal til møde d.9 sep i Vedtægt og organisations 

Udvalget i Mørke. Her skal punktet om opdeling af kreds 7 

drøftes, sammen med andre punkter ang. frivillighed. ML 

vil komme med efterfølgende referat og opfølgning. 

 

Laserkino anlæg. 

Vi har fået tildelt et anlæg og der skal sendes 4 mand til 

Ålborg for instruks i anlægget.  

Følgende er valgt: 

Max Elbæk 

Berit Valentin 

Holger Christensen 

Henning Christiansen  

 

Max er tovholder på projektet og laver aftale med 

Laserkino om fremvisning. 

 

4 Orientering fra HB 
 

MEL informerede om sidste HB-møde d.2 september 2015 

Jagtens Hus – byggeriet skrider frem og planern/tider 

overholdes. Indtil nu er der ikke gået noget galt, andet end 

et enkelt skybrud – der fik flamingoen til at flyde i hele 

byggeriet.  

 

Der har været nogle uoverensstemmelser i den 
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kvartalsrapport, isæt i forhold til økonomien for frivillige 

jagtprøver. Her kunne Michael Stevns konstatere at der var 

sket fejl i kreds 7´s regnskab. MS kunne ikke begrunde og 

ej heller forklare, hvor og hvordan den fejl er sket og det 

tyder på at det vil ske igen. Beløbet for denne fejl ligger på 

1450kr. og i det lange løb kan dette blive til rigtig mange 

penge og vi ønsker i kreds 7 at holde et vågent øje med 

vores økonomi. Det blev konstateret at både kreds 1 og 2 

har brugt midler ud over deres budget, hvilke MÅ være en 

fejl, eftersom de jo altid har været ude efter kreds 7 for 

overforbrug.  

 

Der har været afholdt hjortevildtmøde i Gilleleje 

d.27.august. Sonny Persson og Kresten Rasmussen afholdte 

mødet i fællesskab. Et rigtig godt og konstruktivt møde, 

hvor der var fællesslag for et laug med kvoter for det 

Nordsjællands hjortvildt. KB afventer referatet – det vil 

blive fremsendt til alle KBér 

 

5 Thomas Skovgaard 

Sejersen  
 

Kort præsentation –  

Ansat i feb. 2015, som Organisationskonsulent i en ny 

opslået stilling, bor på Fyn og kører til Mørke. 

 

Thomas ønsker at KB fremkommer med punkter der evt. 

kunne forbedres i forhold til administrationen og de 

frivillige tillidsfolk. 

- TC – problem med at få kontakt til med adm. 

åbningstiderne er ikke brugervenlige. 9.30-16. Der 

er vi andre også på arbejde. Vi ønsker at der bliver 

lavet udvidet åbningstid en dag om ugen.  

- ML – Ønsker at der bliver udsendt samlet materiale 

til alle kredse, sådan at vi spares for det 

administrative arbejde. Det bør være udsendt og 

klargjort af adm. især når der skal sendes 

invitationer ud om møder, foredrag osv. der skal 

holdes i alle kredsene 

- TSS – læser i ”Jæger Nyt”? Her kan i finde rigtig 

mange informationer om nyheder og relevant info.  

 

- TC – en folder med ”hvorfor skal jeg være medlem 

af DJ?”  

- Pas på jeres medlemmer og værdsæt dem med 
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forståelse for deres frivillige arbejde.  

- Vi ønsker at få ”Mick” tilbage eller en direkte 

adgang til en medarbejder til kopiering, brochure, 

udstillingsmateriale osv. dette er en MEGET stor del 

at de frivilliges arbejde og det tager for lang tid bare 

at komme igennem  

6 Frivillige jagttegns-

prøver og overdra-

gelse af Jørgens 

poster  
 
 

Tilmeldingsdatoen skal være 14 dage før. Der var en prøve i 

Skovbo der blev aflyst og desværre blev dem der havde 

tilmeldt sig ikke orienteret og flere af dem mødte op. 

Beklageligt, men dette kommer ikke til at ske igen. I øvrigt 

er der kommet en mail fra Hedehusene ang. afholdelse af 

frivilligjagtprøve. Der var tilmeldt 42, men kun 28 mødte 

op – banen blev afregnet for 28. Denne sag bliver sendt 

med MEL i HB-udvalg. Hvis denne procedure bliver ved, 

så får vi ikke foreningerne til at afholde arrangementer for 

kredsen mere. Der skal være en fastpris og den skal 

overholdes. 

Frivillige jagtprøver i 2016 for kreds 7:  

Lørdag, den 2. april - Skovbo Jagtforening 

Lørdag, den 9. april - Hagested – Gislinge Jagtforening 

Søndag, den 10. april - Køge-Herfølge Jagtforening 

Søndag, den 10. april - Langstrup Flugtskydebane 

Søndag, den 17. april - Greve Jagtforening, 

Søndag, den 17. april - Endnu ikke fastlagt 

Søndag, den 30. april - Skovbo Jagtforening 
 

HC er udpeget af KB til Nyjæger koordinator og forsøger at 

få Jørgens plads i Medlemsudvalget.  

 

MEL tilknyttet til kursuskoordinatoren i stedet for Christian 

Færch. 

PO – udpeget som koordinator for regulering  

HC – lasershooteren  

HC – Løbende ELG  

Ny kandidat til Skovbrugerådet i Hovedenstaden Nord og 

Nordsjælland – KB vender tilbage med en beslutning.  

 

  

7 Roskilde Dyrskue 

2015/16  

Buekoordinator 

KB stiller sig uforstående og finder det utilfredsstillende 

over for buekoordinatorens holdning til udstillinger og 

event i kreds 7 – ifølge referat fra sidste udvalgsmøde i 

Bueudvalget, så havde flere af koordinatorerne den 
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holdning at de kun vil profilere buejagten og ikke være med 

til evt. udstillingsskydning. Jo mindre med, at det er med 

compound buer og henvender sig til jægere og ikke familie 

Danmark. KB klare holdning til dette er, at man deltagere 

på lige niveau som alle andre og hjælper der hvor man kan 

– deltager på alle niveauer ellers må der nye tiltag til. Der 

købes intet hjem før det er bevilliget af KB eller kassereren. 

Buekoordinatoren står også for deltagelse og planlægning 

af div. udstillinger i samarbejde med andre udpeget eller 

KB. Kan dette ikke efterleves må situationen tages op på ny 

i kredsbestyrelsen.  

8  Funktionsbeskri-

velse  
Reguleringsjægere 

Indsat er PO.  

Funktionsbeskrivelse:  
Reguleringsjæger i Danmarks 
Jægerforbund 
Opgaver: 

 Deltage i reguleringsarbejdet lokalt og i samarbejde 

med udpegede kontaktpersoner. 

 Regulering af skadevoldende vildt med fælder og 

skydevåben. 

 Tydning af spor og konstatering af tilstedeværelse af 

prædatorer.  

 Opsætning af kameraer for observation og verifice-

ring af, hvilke arter der findes på en given lokalitet. 

 Opsætning og opsyn med fælder med henblik på 

fangst af rovpattedyr og fugle.  

 Kontakt til berørte lodsejere, jægere og brugere som 

sikrer aftaler om regulering. 

 Drift og registrering af opsatte kameraer samt ind-

hentning og registrering af data. 

 Rådgivning til lokale jægere, lodsejere m.fl. 

 Etablering af kunstgrave. 

 Samarbejde med DJ administration, lokale myndig-

heder, samt lokale jægere og lodsejere. 

Kompetencer: 

 God til kommunikation og dialog med andre men-
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nesker, netværksskabende. 

 Bred erfaring med jagt og regulering.  

 Erfaring med reguleringsarbejde og fældefangst. 

 

 
Krav: 

 Gyldigt jagttegn. 

 Medlemskab af Danmarks Jægerforbund. 

 Kørekort til bil, Kategori B, samt tilgang til køretøj. 

 
 
Referencer: 

 Reguleringsjægeren referer direkte til koordinato-

ren/kontaktperson for regulering, der refererer til 

Projektlederen i DJ´s Rådgivnings og Uddannelses-

afdeling, Kalø.  

 

9 Rundt om bordet  

  
Materialeliste over DJ – kreds 7 - Alle får fat i deres 

tilforordnet og koordinatorer og beder om liste over hvad de 

har liggende af DJ-materiel  

TC – har informationsmøde med alle jagthornsgrupperne i 

kreds 7 d.10.sep. 

 

ML ringer til Thomas ang. pile til Dyrskuet og 

armbånd/Nick, så RD-regnskabet kan blive færdigt og sendt 

til DJ og KB-kasserer   

 

BV - Nyhedsmail fra KB og HB-formand, gerne hver 14 

dags.   

JKJ – koordinatormøde den 29. sep. og JKJ ønsker at købe 

et nyt sæt dyr til jagtsti og kredsbestyrelsen har godkendt 

dette.  

 

10 Fastsættelse af næ-

ste møde  
 

20. oktober. Hedehusene/Fløng Jagtforening kl.18 (Poul 

bestiller mad) 

16.november. 

 

Venlig hilsen 

Marie-Louise Achton-Louise  
 


