
KREDS 6 
NYHEDSBREV 7 / Juli 2015 

Kære DJ-medlem i Kreds 6. 

 

Hermed endnu et Nyhedsbrev til alle 

medlemmer af Jagtforeninger under DJ i 

Kreds 6. 

 

Vildtplejerådgiver 

Kreds 6 er så heldige, at vi fra 1. juli 2015 kan 

byde velkommen til vildtplejerådgiver Mikael 

Kirkhoff Samsøe, der er flyttet fra Kreds 1 til 

os i Kreds 6. Mikael er uddannet agronom og 

har endvidere taget kurset i 

vildtplejerådgivning. Mikaels kontaktdetaljer 

er 

Mikael Kirkhoff Samsøe 

Absalonsgade 5B, 1. 

4180 Sorø 

Tlf.: 6165 5317 

mikael@kirkhoff.eu 

 

Der skal lyde en stor velkommen til Mikael. 

 

Endvidere søger vi yderligere 2 personer, der 

kunne tænke sig at blive vildtplejerådgivere. 

Det er tanken, at de skal dække områderne 

Næstved / Vordingborg / Faxe samt Lolland / 

Falster. Kontakt Kredsformanden for 

yderligere information. Ansøgningsfrist er 1. 

september 2015 og uddannelsen påbegyndes i 

2016. 

 

Jagtens Hus 

Første spadestik er taget og nedrivningen af 

de gamle bygninger er i fuld gang. 

Efterhånden som nedrivningen skaber plads, 

opføres Jagtens Hus sideløbende. Hele 

projektet bliver filmet, så ca. 1 gang om 

måneden vil der komme en ny film op på 

hjemmesiden www.jagtenshus.dk og 

Facebook. Seneste film er fra 8. juni. 

 

Økonomien holdes stadig indenfor de 

fastlagte rammer. 

 

Nyjægerkoordinator 

Carsten Kümler ønsker at stoppe som 

nyjægerkoordinator og vi søger derfor efter en  

ny, der kan starte indenfor de næste 4 – 6 

måneder. Funktionen indebærer bl.a 

- udbrede kendskabet til og interessen 

for jagt 

- styrke og / eller koordinere arbejdet 

med nyjægere, herunder støtte de 

jagtforeninger og jægerråd, der har 

tilbud til denne gruppe. 

- komme med input til måder at 

fastholde vore medlemmer samt 

hverve nye medlemmer til DJ 

- Arbejde med medlemskategorier 

 

Er du bosiddende i Kreds 6 og kan du se dig 

selv i den funktion, er du meget velkommen 

til at kontakte Kredsformanden, der kan 

fortælle mere om funktionen. 

 

Service og medlemskommunikation 

Et vigtigt fokusområde for Danmarks 

Jægerforbund er at yde den bedst mulige 

service og medlemskommunikation til 

jagtforeningerne. Som et led i denne strategi 

ansatte vi i februar Thomas Skovgaard 

Sejersen som ny organisationskonsulent. 

Thomas har siden sin ansættelse blandt andet 

beskæftiget sig med vedtægter, tilskud og 

foreningsrådgivning. 

 

Med henblik på at implementere strategien 

yderligere ønsker vi at afdække, hvilke behov 

kredse, lokalforeninger og jægerråd har for 

rådgivning. Vi er nu nået så langt i processen, 

at vi gerne vil have flere inputs fra jer. Målet 

med organisationskonsulentstillingen er bl.a. 

at bygge bro mellem administrationen og 

medlemmerne og være med til at skabe et 

solidt grundlag for det organisatoriske arbejde 

rundt i landet. 

 

Vi vil derfor gerne have jer til at overveje, 

hvilke organisatoriske og rådgivningsmæssige 

behov, der er brug for ude i landet. Gode idéer 

og ønsker kan sendes til Kredsformanden på 

egevangen12@privat.dk 

 

I ønskes alle en rigtig god sommer. 

 

P.b.v. 

 

Sven-Erik Johannesen 

Kredsformand 

Egevangen12@privat.dk 

Tlf.: 2625 5421 
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