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Telefon +45 88 88 75 00  
E-mail   post@jaegerne.dk 

 

 

Årsmøde kreds 5 d. 2-3-2016 
 

Sted: Ejbyhallerne 

Tilmeldt: 111 stemmeberettigede 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretning om kredsens virke 2015 

4. Beretning for fagkoordinatorer (Der henvises til udsendt materiale) 

5. Orientering om kredsens økonomiske forbrug. 

6. Valg af fagkoordinatorer, jf.§ 18 stk. 5 

7. Valg af kredsformand (vælges for 4 år) jf. § 22 stk. 2 

8. Valg af HB suppleant (vælges for 2 år) 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jf. § 23 stk. 2 nr. 4 

10. Årets jagtforening 2016 

11. Indkomne forslag 

12. Orientering fra HB og administrationen. 

13. Eventuelt. 

 

Georg startede mødet med at byde velkommen til de fremmødte. 

 

Ad1. Som dirigent valgtes Poul Erik Nielsen. 

Ad2. Der valgtes 3 stemmetællere 

Ad3. Formanden begyndte sin beretning, med at causere lidt over demokratiets spille-

regler (2 jægerråd ønsker ikke at deltage i kredsens arbejde!).  

I kreds 5 er der 109 jagtforeninger, som samlet har haft en svag tilbagegang. ”Efter at 

have deltaget i 9 årsmøder i Jægerrådene, hvor deltagelsen samlet set var på 175 med-

lemmer, inklusiv bestyrelserne! savner jeg input (ideer og forslag) fra jer af. Hvordan 

får vi flere deltagere til årsmøderne?” 

Vi har i dag 16 medlemskategorier! Dette er alt for mange. HB fremlægger et nyt for-

slag på repræsentantskabsmødet. 

Kredsens hjemmeside kører okay, men hvis man har ideer til forbedringer, så kom 

med dem (skriftligt). 

Med hensyn til koordinatorer, så har kredsbestyrelsen mandat til at foretage en eventu-

el udskiftning af en koordinator. 

I stedet for Det fynske Dyrskue, har kredsen besluttet at deltage i livsstilsmessen på 

Valdemar Slot d.14.-16. maj 2016. Jens Thomsen og Ejgil Jensen er tovholdere. 

Her i kreds 5 har beståelsesprocenten på haglskydeprøven været 55 %. De frivillige 

jagtprøver går godt, men gerne flere deltagere. 

Til forbundet: ”Slap lidt af, der er for mange projekter i gang ad gangen. Prøv at tyde-

liggør forskellen mellem, at være medlem og ikke medlem”. 

Formanden sluttede sin beretning af med at takke administrationen for godt samarbej-

de, samt bestyrelsen, koordinatorerne og alle de frivillige. ”Jeg ser frem til et godt 

samarbejde fremadrettet”. 



 
 
 

 

 

  
2 

Jørgen Andersen Odense Jagtforening: ”Hvilken medlemskategori er det, som vi har 

mistet medlemmer i ?” 

Georg: ”Det kan jeg ikke sige”. 

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

Ad4. Beretninger er udsendt til alle. 

Hundekoordinator Niels Christian Johansen: ”Udtagelse til racedyst. Alle racer er vel-

komme på Fyn. Med hensyn til udvidet apporteringsprøve er der kommet nye ret-

ningslinjer”. 

Torben Jensen, Stige Jagtforening: ”Skal vi skyde kvalifikationsskydning til jæger-

trap?” 

Flugtskydningskoordinator Morten Asserbo: ”Nej, det skal vi ikke”. 

Skydevognskoordinator Arne Greve: ”Der kommer orientering om nye priser for sky-

devognene, på mail”. 

Hjortegruppen Hans Kristian Nielsen: ”Hvorfor skal formanden ikke med til årsmø-

derne? Hvorfor er det HB?” 

Claus Lind: ”Hvordan og hvem I inviterer, er jeres sag, det blander jeg mig ikke i”. 

Friluft- og kursuskoordinator Claus Lykke: ”Fra og med i aften, trækker jeg mig fra 

begge poster. Der har været afholdt 21 kurser, jeg var involveret i 2! Da al koordine-

ring foregår uden om mig, føler jeg ikke mere at posten som koordinator er relevant”. 

Jagtstikoordinator Kim Broholm: ” Den 16. april er der jagtsti på Silkehusvej, så jeg er 

åben for tilmeldinger”: 

Ad5. Kredsens regnskab var lagt frem til alle. Kassereren gennemgik de forskellige 

poster, herefter blev regnskabet godkendt. 

Claus Lykke, Nyborg: ”Dyrskuet gav et underskud på 28.512kr., og med ca. 50.000 

besøgende, er det en kostpris på 0,50kr. pr. gæst. Kan vi få billigere reklame?” 

Georg: ”Der er heller ingen, som anfægter underskuddet, men nu prøver vi noget an-

det. Hvem ved, måske er vi om nogle år tilbage på dyrskuet”. 

Jørgen Andersen Odense Jagtforening: ”Hvad gør vi for vore seniorer? Jeg kunne godt 

bruge 5.000kr. til vore seniorer på skydebanen” 

Ad6. Georg:” Vi mangler kursuskoordinator og buekoordinator. Vil forsamlingen give 

bestyrelsen mandat til selv at finde dem?” Dette var der flertal for. 

Ad7. Eneste kandidat var den nuværende formand Georg G. Jensen, som valgtes for 4 

år. 

Ad8. Her var der 2 kandidater, Morten Asserbo og Georg G. Jensen. Afstemning: 

Morten 20 stemmer, Georg 78 stemmer, 3 blanke. 

Ad9. Gennemgang af kandidaterne til repræsentantskabsmødet, ingen ændringer. 

Ad10. Der var 5 jagtforeninger, som kandiderede til titlen som Årets Jagtforening. Et 

udvalg bestående af 4 mand, havde valgt Svinninge Jagtforening. Tillykke. 

Ad11. Der var indkommet ét forslag. Ejby Harndrup og omegns Jagtforening:” Vil 

Danmarks Jægerforbund gøre en aktiv indsats for at bevare jagten med gravsøgende 

hunde?” 

Claus Lind: ”Der skal ikke herske tvivl om, at DJ stadig vil kæmpe for at gravjagten 

bevares. Vi har p.t. ikke flertal på Christiansborg til en lovændring, men vi undersøger 

alternativer til oplæring af gravsøgende hunde”. 

Ad12. Kaj Refslund: ” Nogle af de ting vi har arbejdet med er bl.a. knivloven, hektar-

støtten og naturparker. Og jeg mærker at vi i højere og højere grad bliver anset som en 

seriøs partner af styrelser, politiske partier etc.”. 



 
 
 

 

 

  
3 

”På de sociale medier har der været en livlig debat ang. den kommende hjortevildtfor-

valtning. Ikke mindst Netnatur har bidraget til debattens udvikling, med direkte 

usandheder m.h.t. DJ´s forslag til forvaltningen”. 

”Jagtens Hus, det kører som planlagt, og forventes indflytningsklar til sommer”. 

 

Claus Lind:” Først vil gerne sige tak til Georg, for en præcis beretning. I vores strate-

giplan har vi 71 målepunkter, og vi når mange af dem. RASK natur = vores natursyn 

som står overfor en snarlig revision”. 

”Hvorfor fodrer vi hjortevildtet? Er det nødvendigt? NEJ 

Det er i orden at fodre ænder, men IKKE overfodring, det er dårligt jægerhåndværk! 

Den nye strategi for trækvildtet kommer til at foregå igennem FACE, Nordisk Jæger-

samvirke og AEWA( African European Waterfowl Associasion) som hører under 

FN”. 

Claus opridser problematikken med de forskellige forslag til forvaltning af hjortevild-

tet(afskydningsmodeller).  

Forvaltningen af dåvildtet bliver udskudt, indtil kronhjorteforvaltningen er på plads. 

Den endelige stillingtagen sker i Vildtforvaltningsrådet til juni. 

Markvildt: Vi har p.t. 51 lav på landsplan. 

Ved de kommende forhandlinger vil vi blive udfordret på vores udsætninger, især æn-

derne. 

M.h.t. synliggørelsen på forskellen medlem eller ikke medlem, skal vi bruge de tre 

I’er: INDFLYDELSE, INDSIGT, INTERESSEFÆLLESSKAB. 

Nyt koncept skal testes på Jagt & Outdoor messen i OCC. Vi har lavet et ændringsfor-

slag til de forskellige medlemskategorier. 

Er det tiden med en strukturændring? 

Vores kommunikationsstrategi integreres i både bladet Jæger, hjemmesiden, sociale 

medier, pr, organisationskommunikation og samspil i kommunikationen. 

 

Michael Stevns: ”Der er p.t. 53 fuldtidsansatte i DJ. På grund af flytningen er 75 % af 

staben, over en treårig periode, blevet udskiftet”. 

Økonomi: Gennemgang af indtægter og udgifter. Et overskud på 1million kroner. Der-

efter en kort gennemgang af årsagen til problemerne med IT systemet. 

Jagtens Hus: Det består af 3 huse, 1 besøgscenter, 1 uddannelsescenter, 1 videncenter. 

Byggeriet går godt, og entreprenøren skal aflevere huset d. 30. juni. Der vil blive ind-

vielse i september. 

Derefter vises en film om byggeriet. 

Jens Thomsen, Sdr. Nærå Jagtforening: ”Hvordan kan det være at indtægter af kontin-

gent er steget, når medlemstallet er faldet?” 

Michael Stevns:” Dette skyldes kontingentstigninger”. 

Morten Loubjerg, Fangel Jagtforening: ”DJ skal synliggøre sig selv noget mere, 

vi(jagtforeningerne) kan ikke løfte opgaven alene”. 

Claus Lind: ”Vi kan og vi skal gøre mere. Mere samspil, hvordan får vi fat i journali-

sterne?”. 

Mikkel, Syddansk Akademisk Jagtforening: ”Hvordan går det med de kortnæbbede 

gæs? De blev jo fjernet på et falsk grundlag”. 

Claus Lind: ”Jeg er sikker på, at vi får dem tilbage”. 
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Jens Thomsen, Sdr. Nærå Jagtforening: ”HB jagter og repræsentationsjagter, hvad får I 

ud af dem? Fortsætter de?”: 

Claus Lind: ”De fortsætter. Det er lidt diffust, hvad vi får ud af dem. Det er jo svært 

målbart”: 

Andebølle Jagtforening: ”Nu har vi i 4 år hørt, at nu kører IT, men det gør det jo IK-

KE! Det kan ikke være rigtigt”: 

Claus Lind: ”Det er snart slut, projektet slutter om få måneder”. 

Michael Stevns: ”Ring til mig i morgen, så vil jeg gerne hjælpe dig”. 

Gitte, Strandager Jagtforening: ”Jeg har hørt at hundene bliver delt i 2 afdelinger, er 

det rigtigt?”. 

Claus Lind: ” Ja, der bliver en politisk del, og en aktivitetsdel”. 

Peter Storm: ” Nu har jeg snart sagt det 10 gange. IT virker ikke. Vi har medlemmer 

som er meldt ind i november, og de har først fået Jæger i februar!”: 

Lars Jensen Østfyns Jagtforening: ”Hvornår får vi et medlemskort?”. 

Michael Stevns: ”Det kommer i næste nummer af Jæger”. 

Ad13. Morten Asserbo: ”Jeg er rigtig tilfreds med vores kommunikation, administrati-

onen leverer al den hjælp man kunne ønske”. 

Niels Christian Johansen, Middelfart: ”Er der stemning for at fortsætte denne afvik-

lingsform af årsmødet(aftensmøde)?” Et klart ja, efter håndsoprækning. 

 

Mødet sluttede kl. 21.55 

 

 

Referent: Fini Kjærsgaard.  

 

 

 

   


