
KREDS 6 
NYHEDSBREV 9 / DECEMBER 2015 

Kære DJ-medlem i Kreds 6. 

 

Hjortevildtsformand 

Jakob Bak, der er hjortevildtformand i 

Nordvest- og Sydsjælland, ønsker at stoppe på 

posten. Vi søger derfor efter en person, der 

kan tage over for Jakob. Den person vi søger, 

er en person, der er godt kendt med hjortevildt 

og som kan formidle et budskab. Hertil 

kommer ikke mindst, at personen skal være i 

stand til at få personer til at arbejde sammen 

og være en samlende figur blandt alle de 

forskellige lodsejere. Kan du se dig selv i 

dette og er bosiddende i området, så er du 

meget velkommen til at tage kontakt med 

Kredsformand Sven-Erik Johannesen, der kan 

give yderligere information. 

 

Jægerrådets Årsmøde 

Afholdes senest 4 uger før Kredsmødet. 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden iht. 

vedtægterne skal ske senest 4 uger før 

Årsmødet via Jæger. 

De delegerede inkl. suppleanter til 

Repræsentantskabsmødet skal indstilles til 

Kredsmødet på det enkelte Årsmøde. 

Husk også, at der er valg til Hovedbestyrelses 

i 2016, så der kan det enkelte Årsmøde 

indstille op til 2 personer til både HB posten 

samt suppleant. Stig Egede Hansen (HB-

medlem) og Sven-Erik Johannesen (HB-

suppleant) modtager begge genvalg. 

Kreds 6 får 31 delegerede Rep-mødet, og 

foreslås til Kredsmødet med følgende 

fordeling: HB, Kredsformand samt 4 

delegerede fra hvert Jægerråd, på nær Sorø, 

Ringsted og Faxe, der stiller med 3. 

Husk, at såfremt Årsmødet har forslag til 

vedtægtsændringer, skal de sendes til 

Kredsformanden umiddelbart efter det 

afholdte Årsmøde. 

 

Jagtens Hus 

Følgegruppen var samlet 02-12-2015, hvor vi 

kunne se hvor langt byggeriet er kommet. Og 

ja, tidsplanen følges. Stormen Gorm har ikke 

rykket ved den. Endvidere fik vi en 

gennemgang af projektet og økonomien 

holder stadig. På næste statusopdatering på 

www.jagtenshus.dk kommer der en 

økonomisk gennemgang. Følgegruppen 

samles igen i marts 2016. Se evt. mere på 

www.jagtenshus.dk. 

 

Kredsmøde 2016 

Tid: 2016-03-12 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Damme Kro, Damme Kro, 

Fanefjordgade 162, 4792 Askeby 

Tilmelding: Indtjekning fra kl. 09.00 – 09.50, 

hvor Kredsen er vært ved en kop kaffe og 

morgenbrød. Hver Jagtforening kan deltage 

med 1 person for hver påbegyndt 50 

medlemmer. Den enkelte jagtforening bedes 

oplyse medlemsnummer samt navn på de 

deltagende senest 22. februar 2016 til 

Kredssekretæren kim@christoffersen.mail.dk. 

Hver jagtforening bedes ligeledes indbetale 

160,- per deltager for frokost til reg.nr.: 7854 

kontonummer: 0001295172 med angivelse af 

foreningsnummer og antal deltagende. (eks.: 

6103 - 3 personer) senest 27. februar 2016. 

Såfremt der ikke er betalt rettidigt, kan man 

ikke påregne deltagelse i frokosten. Drikkelse 

betales særskilt på Damme Kro. Vel mødt. 

Dagsordenen: 

Velkomst ved Formanden 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om kredsens virksomhed 

3. Orientering om kredsens økonomiske 

forbrug, ved kassereren 

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (Stig 

Egede Hansen modtager genvalg) 

5.A Valg af suppleant for HB-medlem (Sven-

Erik Johannesen modtager genvalg) 

6. Valg af Kredsformand (udgår – næste gang 

2018) 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem 

8. Valg af fagkoordinatorer 

9. Valg af repræsentanter til 

repræsentantskabsmøde 2016 

10. Indkomne forslag iht. vedtægterne. 

11. Eventuelt 

 

I ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt 

Nytår. 

 

P.b.v. 

 

Sven-Erik Johannesen 

Kredsformand 

Egevangen12@privat.dk 
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