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Kære DJ-medlem i Kreds 6.
Så blev det tid til endnu et Nyhedsbrev.
Nyjægerkoordinator
Pr. 1. januar 2016 tiltræder Finn Hvid
Bertelsen funktionen som nyjægerkoordinator. Finn er bosiddende i Næstved og har
været ansat i forsvaret, senest som oberst.
Finn er nu pensioneret og har fået tid og
mulighed for, at engagere sig yderligere i DJ.
Udover posten som koordinator sidder Finn
også i bestyrelsen for Næstved Jagtforening
og er uddannet flugtskydnings-instruktør.
Finn afløser Carsten Kümler, der også sørger
for, at Finn bliver orienteret om koo-postens
mange opgaver. Velkommen til Finn.
Vildtplejerådgiveruddannelse
I løbet af sommeren har vi søgt efter
interesserede til at gennemgå DJ’s uddannelse
til vildtplejerådgiver og der er to personer, der
har søgt og blevet indstillet fra vor Kreds til at
påbegynde uddannelsen:
 Bo Højlund er bosiddende i Nyrup ved
Stenlille og har gennem de sidste 20 år
været ivrig jæger med stor interesse
for
jagt
og
natur,
herunder
fasanopdræt, etablering af remisser
mm. Bo har gennem de sidste 3 år
også været hundeinstruktør i Stenlille
Jagtforening. I sit daglige virke er Bo
ansat hos en entreprenør.
 Jesper Schytte, der er bosiddende i
Korsør.
Jesper
blev
uddannet
herregårdsskytte i 1980 og har siden
da været ansat i en kortere periode
som jagtassistent. Hertil kommer, at
Jesper i en årrække har været ansat i
politiet. Interessen for jagt og natur
har været et gennemgående kendetegn
for Jespers virke. Jesper driver
endvidere et jagtformidlingsfirma.

Årsmøde
Umiddelbart efter Nytår starter rækken af
Årsmøder i kredsens 8 Jægerråd. Det er her,
at alle jagtforeningernes medlemmer kan
møde op, og få mulighed for at præge hvad
der skal ske fremover i Jægerrådene samt få
valgt de personer, der skal repræsentere
jægerne i Danmarks Jægerforbund. Benyt
chancen, mød op og gør din stemme aktiv.
Dagsordenen skal som minimum omfatte
følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets
virke
3. Valg af formand
4. Orientering om bestyrelsens
sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til
hovedbestyrelsen og suppleanter for disse
6. Indstilling af delegerede til
repræsentantskabsmødet. Indstillinger i
henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt
til kredsformanden senest tre uger før
kredsmødet, idet kredsformanden dog kan
vedtage en mere vidtgående
indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Hjemmeside
Der arbejdes i denne periode på at få den nye
hjemmeside op at køre, så indenfor den
nærmeste fremtid, vil www.jagtkreds6.dk
samt www.jaegerforbundet.dk få et noget
andet udseende. Har du input om noget, der
kan komme andre til glæde, er du meget
velkommen til at kontakte Frank Lilholm.
Knæk & Bræk!

Kredsbestyrelsen ønsker begge velkomne og
er sikre på, at de gennem uddannelsen som
vildtplejerådgiver og i samarbejde med vor
allerede uddannede vildtplejerådgiver Mikael
Kirkhoff Samsøe kan bibringe lodsejere og
jægere et konstruktivt og fokuseret input til
fremme af vildtets levesteder i Kreds 6.

Pbv.
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