
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2015-11-17 kl. 18.30 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby 
 
Mødedeltagere Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Næstved 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

  Tommy Hemmingsen (TH) – Faxe 
 
Afbud  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 
  Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
  Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
 
Fraværende   
 
Referent  Sven-Erik Johannesen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Jægerrådenes årsmøder 
7. Kredsmøde 12-03-2016 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
9. Evt. 

 
 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referater fra sidste møder 

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 Skydebaneinfo mangler fra Slagelse, Ringsted, Næstved og Guldborgsund. 
Informationerne kommer inden Jul. 

 DGI´s arbejder med en plan om at oprette et skydehus i Ringsted. Skydehuset 
påtænkes placeret hvor Fantasy World lå. DGI har kontaktet DJ, der sammen med 
riffelkoo fra kreds 6 og 7 har deltaget i et møde med DGI. DJ og koo har givet input til 
baner, kalibervalg mm. NBL orienteret af SJ. 

 Nye direkte medlemmer bliver ikke kanaliseret videre til lokalforening for fremtidig 
kontakt. SEH bør tage det op i HB, så informationerne kommer tilbage til Jægerrådene, 
der kan få personen informeret om mulighederne. SEH tager det med til HB, men vi bør 
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have et filter, som sikrer at folk, der ikke ønsker at være medlem af en lokalforening 
også har den mulighed. 
TH: der burde være adgang for jægerrådsformanden til at se de lokale medlemslister. 

 NST har afholdt de første invitationsjagter efter de nye principper. Kreds 6 har fået 
besat alle de tildelte pladser trods kort tidsfrist. Flot arbejde. Skema med kontaktede 
jagtforeninger er fremsendt d.d., udfyldes med svar og returneres senest 1. december. 
Næste år håber NST at kunne oplyse datoer for invitationsjagterne noget tidligere, så 
flest muligt har tid til at få fri på dagen. 

 Organisations- og vedtægtsudvalget arbejder bl.a. med problemstillingen i kreds 7, der 
pt. forsøger at nå frem til en model, der bl.a. kan løse deres problem med de mange 
jægerråd.  

 Bevillingsudvalget består af SEH, SJ, NBL og KC. Knap 80.000,- til fordeling. 3 
ansøgninger, hvoraf 1 uden nødvendige bilag og for sent modtaget. 

 Medlemstal er slet ikke tilfredsstillende: 
 

 
 

B. Næstformand 

 Har været hjælper til haglskydeprøve. De fleste dumper grundet manglende 
skydefærdigheder. De har ikke øvet nok. 

 ”Jagt i skoven”-skilte er der ikke respekt for. Mountainbikere og ryttere færdes overalt. 

 Der ses pt. mange pibeænder og gæs. 

 Har en person i kikkerten, der muligvis kan overtage jægerrådsposten i Vordingborg i 
fremtiden. 

 
C. Kasserer (SJ grundet fravær af JH) 

 Budgetopfølgning pr. 31/10: Kredsen har forbrugt 100.244 kr. der er budgetteret med 
146.992 kr. en forskel på 46.748kr. Det skal dog bemærkes at vi i november har afholdt 
både koordinatormøde og kredsbestyrelsesmøde, hvor der bliver brugt noget af 
budgettet. 

 Regnskabsafslutning: Pga. regnskabsafslutning skal alle bilag være mig i hænde 
senest 31/11. 

 Skydevognene: Skydevogn syd er afregnet, den har været ude at kører 2 gange, 
skydevogn nord har jeg aftalt med Morten at han skal huske afregne inden d. 31/11, jeg 
er opmærksom på at det sker.  

 Modtagelse af tillidsfolk: Jeg kan konstatere at det kan være en smule svært for nye 
tillidsfolk, helt at få styr på regnskabsark, bilag. køresedler hvorfor jeg vil lave en 
velkomstmail, hvor jeg laver en manual, hvordan de finder køresedler, regnskabsark, 
deltagerliste, regler for udbetaling af udlæg kørepenge m.m., og hvordan de skal 
bruges. Jeg ved ikke om det ikke var en ide, at SJ også skrev et par bevingede ord i 
sådan et mail så det var fælles fra formand og kasserer? SJ synes det er en god idé, 

01-10-2012 01-10-2013 01-10-2104 01-10-2015 2014 - 2015

Slagelse 1124 1118 1079 1032 -47

Sorø 1092 1137 1143 1105 -38

Ringsted 603 611 574 549 -25

Faxe 527 515 493 443 -50

Næstved 1149 1136 1114 1117 3

Vordingborg 1308 1327 1286 1212 -74

Guldborgsund 1470 1457 1400 1335 -65

Lolland 923 889 849 818 -31

8196 8190 7938 7611
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der kan komplimentere koo-mapperne. SJ taler med JH om ordlyden af de bevingede 
ord. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 TH: Stopper til næste Jægerrådsmøde. Forsøger at finde en afløser. Haslev Faxe 
Jagtforening får ny jagttegnslærer og vil forsøge at få kommunaljagt ad den vej. 
Skydebanen venter på ny miljøgodkendelse. Forventer den kommer i starten af det nye 
år. Morten kommer med lasershot til Jægerrådsmøde. 

 FLP: Har jægerrådsmøde næste uge. Næstved Jagtforening arbejder for at udvide / 
godkende en lokal riffelbane. Skal kunne afholde riffelprøve. Riffelkoo er involveret. Ikke 
alle jagtforeninger har svaret tilbage på indbydelsen til invitationsjagterne fra NST. 
Hjemmesiden har under kontakter oplysninger om alle jagtforeninger i kreds 6. Nogle 
har hjemmesidelink. Vil lægge link ud på kredsens hjemmeside, så man kan komme ret 
frem. 

 CC: Kristian Stenkjær har opfordret CC til at deltage i hjortevildtlav, da DJ bør være 
stærkere repræsenteret. CC er ikke ubetinget enig i det, da der allerede er medlemmer 
af lokale jagtforeninger tilknyttet. Jægerne i Guldborgsund har stillet sig til rådighed for 
lokale landmænd, der har problemer med gæs. Der startes i det små på den sydlige del 
af Falster for at få nogle erfaringer. 

 HB: 15 reguleringsjægere er på plads på Lolland. De har deltaget på et godt kursus, og 
alle er tilfredse. Ros til DJ. Har jægerrådsmøde næste uge, hvor årsmødet skal 
planlægges. 

 KJ: Er ved at drukne i bramgæs ved Korsør Nor. Kommer hele tiden tilbage. Har afholdt 
nyjægerjagter og buejagter på de kommunale områder. Pilotkursus for foreningsarbejde 
er aflyst grundet for få tilmeldte. Kurset var lagt midt i jagtsæsonen og med kort varsel. 
Bør lægges udenfor jagtsæsonen med længere varsel. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH gennemgik den nye struktur indenfor hundearbejdet i DJ: prøveudvalget og 
jagthundeudvalget. Orienterede også om trækvildtsudvalgets arbejde i den nærmeste 
fremtid. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Kredskoo har fremsendt planlagte aktiviteter og de er lagt på hjemmesiden under den 
enkelte koo. Mangler stadig en del info fra koo, men det kommer nok efterhånden som 
det planlægges. Reminder sendes omkring nytår. 

 På næste møde gennemgår vi arrangementerne i 2016. 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 KJ: foreslår en fælles front i 2016 på alle markeder etc. hvor Kreds 6 deltager, der går 
på at hverve nye medlemmer. Måske DJ kan lave en pakke med info om hvad vi skal 
fortælle, foldere, medlemsfordele, beach flag eller lignende. SJ spørger DJ om 
assistance. 

 
6. Jægerrådenes Årsmøder 

 Afholdes senest 4 uger før Kredsmødet. 

 Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske senest 4 uger før Årsmødet via 
Jæger 

 Der skal stilles forslag om HB og HB suppleant. SEH modtager genvalg. Det samme 
gør SJ som suppleant. 
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 De delegerede inkl. suppleanter til Repræsentantskabsmødet skal indstilles til 

Kredsmødet på det enkelte Årsmøde. 
o Kreds 6 får 31 delegerede Rep-mødet, foreslås følgende fordeling: HB, 

Kredsformand samt 4 delegerede fra hvert Jægerråd, på nær Sorø, Ringsted og 
Faxe, der stiller med 3. 

 Lav en liste over de indstillede delegerede og suppleanter i prioriteret rækkefølge og få 
Årsmødets godkendelse. Navn, medlemsnummer og e-mailadresse sendes til 
Kredsformanden, der medtager dem til Kredsmødet, hvor endeligt valg sker. 

 Såfremt Årsmødet har forslag til vedtægtsændringer, skal de sendes til 
Kredsformanden umiddelbart efter Årsmødet. 

 Årsmøderne afholdes som følger: Slagelse: 2016-02-09 / Sorø: 2016-01-05 / Ringsted: 
? / Næstved: besluttes senere / Faxe: besluttes senere / Vordingborg: besluttes senere 
/ Guldborgsund: 2016-02-02 / Lolland: 2016-01-26. 

 Såfremt Jægerrådsmødet ønsker deltagelse af HB-medlemmet skal de give besked til 
SEH. 

 
7. Kredsmøde 2016-03-12 

 Afholdes på Damme Kro 
Er indrykket i Jæger. 
Invitationer sendes til Hans Henrik Erhardi, Lars Richter, Kristian Stenkjær, Ole Eriksen, 
DJ’s Formand, DJ’s direktør, DJ’s medlemsservicemedarbejder (DJ melder ud hvem 
der kommer). 
Hornblæsere: SJ spørger jagthornskoo. 
Dirigentforslag: Susan Jørgensen. SJ spørger Susan. 
Indskrivning: kasserer og sekretær 
Øl / vand sedler udleveres til gæsterne, koo og kredsbestyrelsen. 
SJ sørger for stemmesedler fra DJ samt bærbar. 
FLP sørger for projektor. 
Har fået kuglepenne og møntnøgleringe tilsendt. 
JH har aftalt med Damme kro, at de laver en menu svarende til sidste år, og prisen er 
den samme: 160 kr. for frokosten og 55 kr. for morgenmaden. Morgenmaden betaler 
Kredsen. 
Forslag til SEH om aktivitetstegn fremsendes til ham pr. mail inden nytår. 

 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Tirsdag 2016-02-23 kl. 18.30 
 

9. Evt. 

 FLP: databasen ifm. markvildt er for dårlig. Der kommer ikke noget brugbart frem, som 
man kan vise til de forskellige lav. Markvildtprojektet diskuteret. Vigtigt at driften af 
lavene er prioriteret. 


