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Kære DJ-medlem i Kreds 6.
Så er det tid til endnu et Nyhedsbrev fra
Kredsbestyrelsen.
Kredsmødet 2014
Referatet fra Kredsmødet kan du finde her:
http://jagtkreds6.dk/files/6113/9570/4066/Ref
erat_kredsmdet_2014_-03-15.pdf
På Kredsmødet blev det enstemmigt vedtaget,
at indstille til repræsentantskabsmødet, at
Jagtforeningernes Kommunale Fællesråd
efterfulgt af kommunenavn ændrer navn til
Danmarks Jægerforbund efterfulgt af
kommunenavnet – f.eks. ”Danmarks
Jægerforbund Faxe”. Det vil give større
genkendelighed blandt vore samarbejdspartnere og offentlige myndigheder samt give
lidt mere pondus. Vi håber selvsagt, at der er
bred opslutning til forslaget fra de øvrige
delegerede til Repræsentantskabsmødet.
Delegerede
Der er nu sat navne på alle de 32 delegerede
samt suppleanter til Repræsentantskabsmødet,
der i år afholdes 21. juni 2014. Fordelingen af
de delegerede er foregået jf. kredsbestyrelsens
forslag, således at alle JKF’er deltager med 4
delegerede inkl. Kredsbestyrelsesmedlemmet
på nær Faxe og Sorø, der stiller med 3. Hertil
kommer HB-medlem samt Kredsformand.
DJ planlægger at sætte lidt mere fokus på de
delegerede i tiden fremover, således at de
delegerede jævnligt via mails bliver orienteret
om deres opgave og hvad der sker i DJ.
I et Nyhedsbrev til efteråret, vil vi endvidere
beskrive, hvordan der vælges delegerede og
hvad man skal gøre, hvis man er interesseret i
at blive delegeret.
Markvildtrådgiver på Sjælland
Med tiltrædelse pr. 17. marts 2014 er Lene
Midtgaard ansat som markvildtrådgiver på
Sjælland og skal dække området Kreds 6 og
7. Lene er uddannet som herregårdsjæger og
har haft elevpladser på Astrup Gods,
Pandebjerg Gods, Kalø og Hverringe Gods.
I 2009 blev Lene uddannet vildtforvalter fra
Vildtforvaltningsskolen og har
sidenhen uddannet sig til jordbrugsteknolog
med speciale i miljø og natur. Lene har

yderligere taget en overbygning, som
professionsbachelor
(PBA)
i
jordbrugsvirksomhed. Hun har sideløbende
arbejdet for Naturstyrelsen Storstrøm som
ekstern konsulent og vikar siden 2012.
Vi glæder os meget til samarbejdet med Lene,
og er sikre på, at ansættelsen vil fastholde den
positive opbakning til markvildtprojektet, der
i særdeleshed ses på Sjælland og i Kreds 6.
Riffelkoordinator
Da vor hidtidige riffelkoordinator Henrik
Larsen har ønsket at stoppe som koordinator
har vi derfor søgt efter en ny. Den nye
koordinator er Flemming Prægel, der kommer
fra Næstved. Flemming er nu pensioneret
officer og har været riffelinstruktør siden
2001 og har været hjælper bl.a. for Henrik og
Asker Landsperg ved de årlige riffelprøver på
Antvorskov skydebane. Derudover har
Flemming afholdt riffelkurser med alt hvad
det
medfører
både
under
Næstved
Jagtforening og Antvorskov Jægerlag.
Flemming har alle de skydeuddannelser, der
kræves inden for Forsvaret og har dyrket
riffelskydning samt feltskydning inden for
Forsvaret i alle sine år samt tilrettelagt
feltskydninger både på faste skydebaneanlæg
og i Jægerspris skydeterræn samt Oksbøl.
Flemming
er
endvidere
uddannet
våbenmekaniker/bøssemager.
Vi føler os overbeviste om, at vi har fundet en
god og kompetent person, der kan fortsætte
det solide arbejde, som Henrik har ydet
igennem mange år. Henrik har lovet os, at han
fortsætter i et team med Flemming indtil
Flemming er kommet godt ind i arbejdet. Der
skal lyde en stor tak til Henrik for det store
arbejde han har gjort og et velkommen til
Flemming. Vi glæder os til samarbejdet.
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 undertegnede.
P.b.v.
Sven-Erik Johannesen
Kredsformand

