KREDS 6
NYHEDSBREV 5 / JULI 2014
Kære DJ-medlem i Kreds 6.
Hermed et Nyhedsbrev fra Kredsbestyrelsen.
Repræsentantskabsmødet 2014
Repræsentantskabsmødet stemte for, at
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd
efterfulgt af kommunenavn ændrer navn til
Danmarks
Jægerforbund efterfulgt
af
kommunenavnet
–
f.eks.
”Danmarks
Jægerforbund Faxe”. HB stillede forslag om,
at ændringen skulle ske med virkning fra 1.
januar 2015, så man kunne få rettet
vedtægterne til alle de steder, hvor der står
JKF. Det var der selvsagt opbakning til fra
Kreds 6 og de fleste af de øvrige delegerede.
Vildtplejerådgiveruddannelse
Er du interesseret i at blive Vildtplejerådgiver
i Kreds 6 eller kender du en af dine
jægerkollegaer, der kunne være interesseret? I
1. kvartal af 2015 starter DJ endnu et hold af
Vildtplejerådgivere op. I kreds 6 har vi brug
for at uddanne min. 3 personer, der kan
dække henholdsvis Lolland-Falster, Sydlige
Sjælland samt Midtsjælland. Så hvis du er
interesseret, må du gerne kontakte mig og så
skal jeg sørge for, at du får noget nærmere
information om hvad der kræves samt
information
om
uddannelsen.
Kredsbestyrelsen håber at kunne lave en
gennemgang af de indkomne ansøgninger til
vildtplejerådgiver i løbet af efteråret og vil
hurtigst muligt derefter give de udvalgte
personer besked.
Delegeret
I DJ består Repræsentantskabet foruden af
Formanden af 375 medlemmer og er
sammensat af





Hovedbestyrelsen
Kredsbestyrelserne
Formændene for jægerforbundets
aktivitetsudvalg samt
Repræsentanter fra hver kreds i
forhold til kredsens andel af
Jægerforbundets samlede medlemstal

I Kreds 6 deltog vi i år med 32 delegerede. De
32 personer var delt med 4 fra hver JKF (inkl.

kredsbestyrelsesmedlemmet) på nær Sorø og
Faxe, som hver stillede med 3 delegerede.
Hertil kom HB-medlem samt Kredsformand.
Det er ikke sikkert vi i 2015 har det samme
antal delegerede og ej heller sikkert, at
fordelingen sker på samme måde. Det enes
Kredsbestyrelsen om, når DJ har meldt ud
hvor mange delegerede Kreds 6 kan stille
med.
Hvis du har lyst til at være delegeret for Kreds
6, skal du indstilles til dette på dit lokale JKF
Årsmøde, som typisk afholdes i løbet af
januar og februar måned. Det er også her, at
der indstilles suppleanter for de delegerede i
tilfælde af forfald fra en af de delegerede. På
Kredsmødet vælges de delegerede så endeligt.
I 2015 afholdes der Repræsentantskabsmøde
9. maj og sandsynligvis er det i Kolding eller
Odense.
Vil du være en del af beslutningsprocessen i
Danmarks Jægerforbund og ønsker du at blive
delegeret, så kontakt din lokale JKF formand
og tag en snak med formanden. Så er det
muligt, at du er en af de, der på JKF
Årsmødet bliver valgt til at varetager
jægernes interesse i DJ.
Jagtstikoordinator
Da vor nuværende jagtstikoordinator ønsker
at stoppe, søger vi efter en ny. Så hvis du kan
se dig selv i den funktion, må du meget gerne
kontakte mig.
Vildtplerådgiver
Vor vildtplejerådgiver gennem mange år John
Ho Petersen har valgt at stoppe som
vildtplejerådgiver med udgangen af 2014.
John har gjort en kæmpe indsats for vildtet i
hele Kreds 6, som John har haft som sit
arbejdsområde. Når John stopper håber
Kredsbestyrelsen, at have 3 nye personer klar
til at påbegynde vildtplejerådgiveruddannelsen.
P.b.v.
Sven-Erik Johannesen
Kredsformand
Egevangen12@privat.dk

