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Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn 

Referat den 02-12-2015. kl. 18.30-22.00 

Materielgården, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe 
Mødedeltagere GGJ – Georg G. Jensen, Kredsformand  

KS- Kristian Spodsberg, DJ-Nyborg 

CH – Claus Holm, DJ-Odense 

FLR – Frowin Lennart Rasmussen, DJ-Nordfyn.  

NCJ - Niels Christian Johansen, DJ-Middelfart 

TJ – Torben Jensen DJ-Svendborg.  

JT- Jens Thomsen, DJ-Faaborg  

MA – Morten Asserbo, DJ-Assens. 

KAR – Kaj Refslund HB medlem. 

JBK – Joan Brønnum Kvist 

PBS – Per Bo Sørensen, Kredskasserer 

Fraværende/afbud PS – Peter Storm DJ Kerteminde  

 

Punkt 01 -  

Orientering/beslutning 

OCC 2016 

OCC 2016 - Joan Brønnum Kvist 

Joan vil give en grundig orientering vedr. OCC 2016.  

Referat Gennemgang af evalueringsoplæg. Messematriale ikke godt nok, det skal være til rådelighed og i orden da 

det er vores ansigt udadtil. Messer skal fastholde og øge medlemstallet. En bestillingsbrocure skal 

udarbejdes for at gøre bestilling nemmere. Regelsæt udarbejdes, således der er ensartet markedsføring. 

Formål med OCC er at få medlemmer i tale og hverve nye medlemmer 

  

Punkt 02 -  

Orientering/Beslutning 

Kredsens hjemmeside 

Kredsens hjemmeside - TJ 

Kredsens hjemmeside er under udarbejdelse. TJ vil orientere – hvad er status? 

Hvad skal vi have på hjemmesiden? 

Skal hjemmesiden være et opslagsværk?  

Hvad og hvilke oplysninger skal fremgå under Jægerrådene?     

Se vedhæftede bilag med anbefalinger fra DJ angående hjemmesider 

Referat Alt det der er relevant kan komme på hjemmeside, men det skal ikke være et opslagsværk.  

Hjemmeside er kommet op at stå fra september og vi er godt med i forhold til andre kredse. Der skal laves 

faneblade ang. de forskellige jægerråd, oplæg gennemgået. Efter årsmøder indsendes ny konstituering. 

Der er stemning for at referater mellem årsmøderne ligger på hjemmeside. 

Torben sender adgang til gammel hjemmeside, hvis folk skal hente noget. 
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Punkt 03 -  

Orientering/Beslutning 

Ændringer i 

hundeudvalget   

Nyt udvalg/ændringer i hundeudvalget – KAR og NC 

HB har nedsat et nyt hundeudvalg. 

Det tidligere hundeudvalg skal fremadrettet varetage prøverne. 

Er sagen håndteret fornuftigt? KAR og NC vil orientere 

Referat Struktur ændret, og dette er udviklet i hovedbestyrelsen for at skabe et nyt politisk grundlag. 

Hundeudvalget indkaldt til informationsmøde, men føler sig tilsidesat og ikke været med i udviklingen af ny 

struktur.  Det er måden afgørelsen er gennemført på, der er problemet, og ejerskabet mangler. Kritik af 

HB´s fremgangsmåde, HB skal inddrage udvalgene under arbejdsgangen, medarbejder mangler 

ejerskabet.  

 
Punkt 04 -  

Beslutning –  

Nye koordinatorer/ 

Buekoordinator 

Ny riffel og skydevognskoordinator – Manglende Buekoordinator GGJ 

Poul Erik Nielsen – Riffelkoordinator. 

Arne Greve – Skydevognskoordinator. 

 

Steffen Jensen har valgt at tage en pause som Buekoordinator. Kredsen mangler derfor en koordinator. 

Er der forslag?  

Referat Poul Erik Nielsen er valgt som kredsens riffelkoordinator. 

Arne Greve er valgt som kredsens skydevognskoordinator. 

Ny buekoordinator mangler, hvis emner findes forhøres om villighed. 

 

Punkt 05 -  

Orientering/Beslutning 

Teltvognen  

Kredsens teltvogn – GGJ 

Endelig beslutning vedr. kredsens teltvogn – skal vi beholde vognen? Et nyt telt lignende dem vi har til 
lasershot anlægget, men til udendørs brug koster 10 – 20.000 kr. alt efter størrelse. 
Alternativt kan vi få et telt finansieret af DJ. Teltet vil være 3 x 6 m. og koste ca. 12.000 kr. som vi skal 
”afdrage” over x tid. 

Referat Tilbud fra udlejer står ved magt, og tilbud er fremvist. 

Indkomst fra salg af telt er kredit/til gode til kreds arrangementer. 

Kontrakt med udlejer skal udarbejdes. FLR og KAR udarbejder dette til godkendelse inden underskrift. 

Hvis dette er tilfredsstillende og kan godkendes, skippes teltvognen. 

 

Punkt 06 –  

Økonomi 

Kredsens økonomi – PBS 
 
Orientering ang. kredsens økonomi 

Referat God økonomi, der har ikke været søgt tilskud til så mange aktiviteter i efteråret og dette kan ses på 

kassebeholdningen. 

Skydevogne (kastemaskiner) skal renoveres og tilbud indhendes for renovering i år. 

Forslag til investeringer modtages, hvis der er behov for hjælpemidler o a. 

 

Punkt 07 -  

Orientering – nyt fra 

Hovedbestyrelsen  

Orientering om hovedbestyrelsens arbejde ved KAR 

KAR vil orientere og fortælle om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 

Referat HB-møde næste uge, omhandlende budget. Naturvejledning skal drøftes. Mange politiske udfordringer bla. 

med hjorteforvaltning og arealbegrænsning. Mening er at alle medlemmer skal kunne gå på jagt, DJ går 

ikke ind for arealbegrænsning. Udsætning, skal til forhandling blandt andre organisationer, som udtrykker 

stor kritik. Der skal være mulighed for det lille opdræt. Regulering, ringduer skal op i vildtforvaltningsrådet. 

Jagtens hus er godt med, godt planlagt. Budget følger overordnet planen. 
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Punkt 08 -  

Orientering/beslutning 

Kredsårsmødet den 2.  

Marts 2016  

Kredsårsmødet den 2. marts 2016 – hvor og pris? GGJ 

Bestyrelsesmedlemmer fremlægger forslag til lokalitet, traktement og pris for kredsens årsmøde.  

 

 

Referat Ejby hallen har givet godt tilbud, der arbejdes videre med.  

Der skal ikke være egenbetaling, forventet 150 personer. 

 

Punkt 09 -  

Orientering 

Jægerrådsårsmøderne 

Jægerrådsårsmøderne 2016. 

Har alle planlagt og organiseret deres årsmøde 2016? 

Dagsorden og program fremsendes til KAR og GGJ 

Referat Dagsorden med planer fremsendes. Oplæg med forventet taletid til de indbudte 

 

Punkt 10 -  

Orientering/beslutning 

Skydeplads i Elmelund 

 

Skydeplads i Elmelund? MA 

Skal vi have en skydeplads i Elmelund? 

Hvem er brugerne? 

Hvem vil og kan løfte opgaven med etablering/organisering af skydepladsen. 

(se det vedhæftede bilag/mødereferat fra NST)  

Referat NS er meget villige til at lave efter vores ønsker. Pga afstandsforhold vendes banen. Der skal klarlægges 

behov. Der mangler tovholder til at arbejde med opgaven. Denne skal findes, ellers kan opgave ikke løftes. 

 

Punkt 11 -  

Orientering 

Friluftsrådet 

Bestyrelsesplads i Friluftsrådet? GGJ 

Knud Hansen overvejer sit retræte fra bestyrelsespladsen i Friluftsrådet. 

Kan vi finde og opstille en egnet kandidat? 

Referat Punkt skubbes til næste møde, for info ang. valgprocedure. 

 

Punkt 12 -  

Orientering/evaluering 

af mødet i Ejby den 

29. okt. 2016 

Evaluering af mødet i Ejby Hallerne den 29. okt. 2016 – MA 

Reaktioner og holdninger til mødet i Ejby Hallerne den 29. okt. 2016 

Hvad var godt? 

Hvad var knap så godt? 

Hvad siger jægerne, der deltog i mødet? 

Referat Indkaldelse skal være bedre. Tvivl om meninger vil blive taget til beretning, spændende om opfølgningen / 

handleplan kommer frem.  En del af mødet var medlemskategorier andet punkt var RASK og disse 

opfølgninger kommer op på repræsentantskabsmøde. Generel god holdning til mødeafholdelsen 

 

Punkt 13 -  

Ansøgning/beslutning – 

Bevilling 

Ansøgning fra Jægerråd Svendborg til Kragens dag 

Jægerråd, Svendborg ansøger om 3.000 kr. til Kragens dag den 31. jan. 2016 

Se vedhæftede ansøgning 

Referat Ønske om at lave noget fælles for alle jægere i Svendborg Kommune, Der skal indkøbes udstyr til skjul og 

lidt bespisning. 

Budgetoverslag skal rundsendes, hvis dette gøres kan bevilling gives. Godt formål. 
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Punkt 14 -  

Beslutning – næste 

møde 

 

Næste møde dato? 

Ny mødedato aftales. 

Koordinatorerne inviteres. 

Hvor skal mødet afholdes og hvem arrangerer? 

Ordstyrer til næste møde? 

Referat MA arrangerer møde i Ejby hallen. 

Torsdag den 11. feb. Kl. 19:00. 

FLR er ordstyrer. 

 

Punkt 15 -  

Eventuelt 

Eventuelt. 

Alt kan debatteres/diskuteres,  

Referat Orientering om svar ang. skilte i forbindelse med Elmelund. 

Dagsorden skal ikke sendes ud til alle og enhver. 

Der er forståelse for at der rundsendes til bestyrelsen i de respektive Jægerråd, men så er det person der 

rundsender der tager i mod kommentarer til dette og bringer det videre. Dette er for at synliggøre at 

dagsorden ikke er til debat for personer uden for, eller med tilknytning til, bestyrelsen.  

Det endelige godkendte referat må sendes ud til alle. 

Godkendelse af skydebane skal på hjemmeside. 

Sporting må ikke hedde sporting, da der er ejerskab på dette navn, dette undersøges på nuværende 

Referent: CH 

 


