
KREDS 6 – KREDSMØDE 
12. MARTS 2016 – DAMME KRO 

Referat 

 
Dato  2016-03-12 kl. 10.00 

 

Sted  Damme Kro, Fanefjordsgade 162, 4792 Askeby 

 

Mødedeltagere Se deltagerliste 

 

Referent  Kim Christoffersen 

 

 

Dagsordenen: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Beretning om kredsens virksomhed. 

3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug 

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde (mellem punkt 10 og 11) 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem 

5.A Valg af suppleant for HB-medlem 

6. Valg af Kredsformand (på valg næste gang i 2018) 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem 

8. Valg af fagkoordinatorer 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

10. Indkomne forslag 

11. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

 Kredsbestyrelsen foreslår Susan Jørgensen, der blev valgt. Susan gennemgår vedtægterne og konstaterer, 

at dagorden er ok og at mødet kan gennemføres.  82  stemmeberettigede 

 

2. Beretning om kredsens virksomhed 

 
Umiddelbart efter sidste Kredsmøde konstituerede bestyrelsen sig med Jesper Skovgaard (Vordingborg) som 

næstformand, Kim Christoffersen som sekretær og Jens Hovmand som kasserer. 

 

I det forgangne år har vi i kredsbestyrelsesregi afholdt 3 bestyrelsesmøder og 2 koordinatormøder. Alle referater 

bliver lagt ud på jaegerforbundet.dk under kreds 6, så når I alligevel er inde at kigge engang imellem, så tag tiden 

til det og læs lidt. Og skulle I have input til kredsbestyrelsen, så tag endelig kontakt til en af os. 

 

Siden John Ho stoppede som vildtplejerådgiver, har vi ikke haft nogen på den tillidspost. Men i sommers flyttede 

vildtplejerådgiver Mikael Kirkhoff Samsøe fra Nordjylland til Sorø og Mikael lod sig overtale til, at fortsætte sin 

funktion som vildtplejerådgiver i Kreds 6. Så med kort varsel kunne vi glæde vor Kreds med en fuldbefaren 

vildtplejerådgiver. Og som I nok har set, har vi søgt efter nogle personer, der havde lyst og evne til at påbegynde 

uddannelsen som vildtplejerådgiver i Kreds 6 og to personer er startet på kurset. Det er Bo Højlund (Nyrup) og 

Jesper Schytte (Korsør). Og det betyder, at vores vildtplejerådgivning ikke vil være så sårbar fremover. 

 

Vi har også fået ny nyjægerkoo Finn Hvid Bertelsen (Næstved). Finn har overtaget posten efter Carsten Kümler, 

der grundet arbejde valgte at stoppe. Finn har trods sit korte virke allerede været til udvalgsmøde og været med på 

nyjægerjagt. Finn er desværre arbejdsramt i udlandet denne weekend, så han kunne ikke være til stede. 

 

Vi har stadig ikke fundet en person, der kunne tænke sit at være jagtstikoo. Heldigvis har jagtstikoo Jens Klaus 

Jensen i kreds 7 været så venlig at hælpe os med at koordinere jagtsti i både kreds 6 og 7 og det er vi i bestyrelsen 

meget taknemmelig for. En stor tak til ham. 

 

Naturstyrelsen har i det forgangne år valgt at ændre på deres jagter således, at man fra efteråret 2015 har reserveret 

50% af pladserne på deres jagter til jægere. Det er meningen, at alle jagtforeninger på skift skal have tilbud om at 

deltage med en person. Vi har i kredsbestyrelsen takket ja til at hjælpe med at fordele pladserne og vi forventer, at 
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ca. efter 3 år har alle jagtforeninger i vort område fået en invitation. Og så starter vi forfra med indbydelserne. 

Naturstyrelsen lægger vægt på, at det ikke nødvendigvis er jagtforeningsformanden, der tager imod invitationen, 

men hellere gives til en yngre eller nyere jæger, der ikke kommer så meget på jagt og som yder en indsats for 

jagtforeningen. Det ved jeg jagtforeningerne bestræber sig på at imødekomme. 

 

Medlemssituationen i kreds 6 er ikke som ønsket. I oktober 2017 skulle vi gerne have ca. 9000 medlemsskaber, 

hvilket er en 10% stigning i forhold til 2012. 1. oktober 2015 var vi 7611 medlemsskaber, hvilket er et fald på 327 

siden oktober 2014. Set i forhold til 2012 tallet, er det et fald på godt 7%. Så med tanke på, at vi skulle stige 10% 

til oktober 2017, så er det ikke som ønsket. Medlemsudvalget har gennem nogle år arbejdet på at finde de vises 

sten for at øge medlemstallet og det vil Claus nok komme ind på lidt senere. Vi har i kredsbestyrelsen besluttet, at 

vi til vore kredsarrangementer i 2016 vil fokusere på medlemshvervning. Vi forventer indenfor den nærmeste 

fremtid at få en pakke med hvervemateriale fra administrationen. Tiltaget vil så fremover indgå som en naturlig 

del i vore arrangementer. Men i lighed med de foregående år kan jeg kun opfordre jagtforeningerne til i højere 

grad at fokusere på medlemshvervning – det er ingen nem opgave, men det er den gode jagtsags fremtid, der står 

på spil. 

 

Jeg tror alle vi tillidsfolk i DJ skal lægge os i selen, for at få inddraget flere af vore medlemmer i de beslutninger, 

som vi tager. Det være sig lige fra den enkelte jagtforeningsbestyrelse til vor HB. Vi skal ikke være bange for at 

høre vore medlemmers meninger og tage en åben diskussion inden vi tager beslutningerne. Giv tid til processen. 

Ingen vinder ved at tænke, at de fleste alligevel ikke gider engagere sig og komme frem med holdninger, så vi kan 

ligeså godt tage beslutningen for dem – det er jo det, vi er valgt til. Hvis vi kun gør det, så risikerer vi at skabe 

afstand og manglende forståelse for beslutningerne. Vi skal med medlemmernes inddragelse i beslutningerne 

skabe mere ejerskab over beslutningerne – hele vejen rundt. Vi skal på alle måder gøde jorden for at skabe den 

interesse, der sikrer tilhørsforholdet til den lokale jagtforening og DJ – for fremtiden og for den gode jagtsags 

skyld. 

 

Flugtskydningskoordinator Finn Hansen 

Der har været 8 på kredsundervisnings kursus og jeg håber vi kommer i gang med og give vores viden videre til 

andre instruktører i kredsen. Vi mangler lige noget undervisningsmateriale, så vi kan komme i gang og så må de 

foreninger, der ønsker at få den viden som vi kan give dem, henvende sig om et kursus. 

Der blev afholdt kvalifikationsskydning d.31-5-2015 på Sandved Jagtforenings Skydebane og der var 61 skytter 

og 51 skytter gik videre til FM Herning. En lille tilgang på 3 skytter i forhold til sidste år, hvor der var 58 skytter. 

Og næste Kvalifikationsskydning bliver afholdt 29-5-2016 på Idalunds skydebane, hvor jeg håber der er en større 

deltagelse. 

Kvalifikationsskydning i Compak Sporting 

Sporting blev lagt sammen med kreds 7 fordi der er for lidt deltager i kreds 6 og det endte med at blive aflyst da 

der var for lidt deltager. 

Skydevognen har været udlånt 2 gange til Møns jagtforening. 

Så har jeg været til et skydeudvalgsmøde på Kalø, hvor jeg fik til opgave at finde 8 personer, der ville være 

Kredsundervisere. De skal videregive deres viden til andre instruktører i kredsen på de skydebaner der er, så vi har 

en bedre mulighed for at give nye jægere en viden om at skyde med haglgevær. Så får de en større mulighed for at 

bestå en haglprøve og det kan også være gamle jægere, der skal til haglprøve eller hjælpes med at kunne ramme 

bedre. Der er fundet 8 instruktører, der har været på kursus som undervisere i år. Så nu mangler vi bare noget 

undervisningsmateriale. 

Vi har holdt 10 haglprøver i kredsen i år 2015 og vi havde ca. 390 jægere oppe til haglprøve og der var 176, der 

dumpede og 219 bestod. Det var hovedsagligt på skydningen, de dumpede. De kunne ikke ramme lerduerne og der 

var et lille antal der dumpede på geværbetjening. Men DJ og Naturstyrelsen er tilfreds med resultaterne fra 

haglprøverne og der er givet ros til de haglprøvesagkyndige og hjælpere der er. Der bliver holdt 11 haglprøver i 

kredsen i år 2016. Tid og sted vil man kunne se på DJ,s hjemmeside og ellers kan man få info om haglprøver via: 

mitjagttegn.dk 

 

WEB koordinator Frank Lilholm Pedersen 

I 2015 er der som det er de fleste bekendt sket store ændringer på Jægerforbundets hjemmeside, der også har 

medført ændringer for kredsens hjemmeside. 
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Det blev i starten af året besluttet, at kredsenes sider blev en integreret del af forbundets side og dermed vil ligge 

på den samme platform (Umbraco). 

En så stor forandring har i sagens natur ikke været nem, der er og har været mange hensyn at tage. Dels hensyn til 

en vis ensartethed på hele siden, dels hensyn til kredsenes egne ønsker og behov for forskelligheder. 

Dette har betydet en række møder med forbundets marketing- og kommunikationsafdeling hvor 

webkoordinatorerne fra de enkelte kredse har fremsat ønsker og behov fra kredsene og drøftet dette og dels er 

blevet undervist i selve teknikken i brug af systemet. 

Det har som sagt været en meget omfattende ændring af siderne, både designmæssigt og teknisk, og jeg vil ikke 

lægge skjul på, at det som webkoordinator har givet et på ekstra grå hår.  

Til gengæld er der ingen tvivl om at der nu er kommet en meget større overskuelighed på siderne og det dermed er 

blevet meget lettere for brugeren at finde oplysninger og svar på det man søger. 

Der er ligeledes kommet flere faciliteter med, der bl.a. betyder at informationer om aktiviteter der indtastes af 

foreninger pr. automatik kommer på kredsens side, det samme gælder kontaktpersoner og ændringer i disse m.m. 

Og der er mere på vej bl.a. Flexminds, hvor der vil være mulighed for dels annoncering af aktiviteter, tilmelding 

og evt. betaling online. (det varer nok lige lidt inden vi kaster os ud i det). 

Udsendelse af kredsens nyhedsbreve er i sagens natur også under forandring, idet dette fremover sker via et nyt 

system ( Campaign Monitor). Det har krævet lidt ekstra arbejde idet en masse adresser har skulle oprettes manuelt, 

men dette er nu ved at være på plads og det næste nyhedsbrev / information fra kreds til henholdsvis 

jagtforeningsformænd eller modtagere af nyhedsbreve kan snart forventes. I kreds 6 er der for nuværende tilmeldt 

285 personer, der ønsker at modtage nyhedsbrev. 

Som det fremgår, har det været et lidt hektisk år, men jeg syntes det er gået rimelig godt indtil nu, med et godt 

samarbejde, dels med Jægerforbundet og med de andre webkoordinatorer. 

Jeg håber nu blot at medlemmerne vil bruge hjemmesiden og blive meget bedre til at fremsende relevante 

informationer til webkoordinatoren, om det der sker i kredsen, det gælder såvel de øvrige koordinatorer, Jægerråd 

og jagtforeninger. 

 

Riffelkoordinator Flemming Prægel 

Har gennemført den årlige Jagtfeltskydning i weekenden den 25-26. april for Kreds 6 på Vigersted SKB for 

udtagelse til FM i Ulfborg den 20. september. 

1) Der er fire klasser: Mester, Dame, Veteran, Jæger samt tillader deltagelse fra kreds 7 eller andre uden for 

konkurrence. 

2) Det er bopælen der er givende for hvilken kreds man skyder i. Kreds 6 medlemmer har fortrinsret for 

deltagelse. 

3)  Vi har 24 pladser på forhånd. Resten bliver fordelt mellem Kredsene iht. forhåndstal af deltagere. FM har 250 

deltagere. 

5) Mere detaljeret ang. reglerne kan ses på DJ hjemmeside. 

Deltager i 2 halvårlige Riffeludvalgsmøder og måske et ekstra ved behov. 

1) Drøfter alt vedr. Riffelskydning,  

2) Udvalget fordeler opgaver fx: har jeg redigeret og kommet med udtagelser til Kommissorium for 

Riffeludvalgets ”Sikkerhedsbestemmelser for Riffelskydning på bane– og ved terrænskydninger med 

jagtrelaterede våben” m.v. 

3) Har deltaget i drøftelse ang. Hjorteprøver. Bjørneprøver er fortsat ved at blive revideret således, at de svarer til 

og kan godkendes af de svenske myndigheder. 

Hjorteprøver gennemføres ikke mange steder på SJ (Hanebjerg). Bjørneprøver kan fortsat foregå i vores Kreds fx i 

Præstø. Se DJ Hjemmeside under aktiviteter. 

Har selv afholdt 2 riffelprøver i år på Antvorskov SKB. Se reglerne på DJ hjemmeside under Riffelprøver. 

Kredsen har afholdt i alt 10 i år, hvilket er det normale hvert år. 

1) aflægger kredsens riffelprøvesagkyndige besøg og hjælper ved andre riffelprøver samt råd og vejledning. 

2) Kan blive bedt om at aflægge besøg ved en riffelprøvesagkyndig i en anden Kreds. 

3) I foreningsregi har jeg afholdt Riffelindskydning og -træning bl.a. på Karrebæks Torp og Antvorskov SKB 

samt riffelkurser med henblik på Riffelprøven. 

NB! Der har været meget mindre tilmeldinger og mange udeblivelser i forbindelse med Riffelprøverne i år. Jeg 

formoder at årsagen hertil er de lange ventetider for at få en våbentilladelse m.v. 

Deltager i diverse møder i Kredsen samt: 
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1) Deltaget i et møde vedrørende indendørs skydebaner m.v. i det gamle Eventyrland Ringsted på foranledning af 

DJ. 

2) Deltaget i møde vedrørende samarbejde om træningsskydning m.v mellem Næstved Skytteforening (DGI), 

Præstøvej og Næstved jagtforening. 

 

Jagthornskoordinator Henrik Kjærside 

Duelighedsprøve i Jagthornsblæsning 2015: 

Søndag den 12. april 2015 mødtes jagthornsblæserne fra kreds 6 til Duelighedsprøve i Kulturhuset i Korsør. Der 

var en flot opbakning til prøven. Der var 19 solister og 60 der stillede op i diverse grupper. 

De 2 dommere, Thomas Bruun og Sune Wedam, var meget tilfredse med blæsningen og sagde, at de kunne høre at 

standarden i år var rigtig god.  

Det er dejligt som koordinator når så mange blæsere støtter op om en aktivitet.  Der var 1 der stillede op i parforce 

og 2 i Fürst Pless til kvalifikation til Forbundsmesterskaberne den 30. maj på Kærsgaard. 

Det blev Bo Selchau Werenberg fra Næstved på parforce, der blev kvalificeret og Thomas Hansen fra Næstved på 

Fürst Pless der blev kvalificeret. 

Der var en rigtig god stemning hele dagen. 

Den 30. maj blev der afholdt Forbundsmesterskab i jagthornsblæsning i på Kærsgaard på Fyn. Her deltog der 10 

soloblæsere fra kreds 6.  Der var lidt rod i pointsystemet, men det blev til 4 medaljer i solo. 

Desværre er Kongskildemarkedet stoppet, der var Kirke-Stillinge og Sandved ellers ”fast inventar”. 

Der afholdes Duelighedsprøve i Jagthornsblæsning den 3. april 2016 i Korsør. Den 21. maj tager en hel del 

blæsere med til Forbundsmesterskaberne i Jagthornsblæsning på Gammel Estrup på Djursland. Vi har rigtig 

mange dygtige blæsere i kredsen, så vi fylder godt ved forbundsmesterskaberne. 

 

Kursuskoordinator John Vinsbøl 

6 kurser i Vildtsygdomme og hygiejne 

3 kurser for Nye fjervildtsudsættere 

3 kurser for Reguleringsjægere 

1 kursus i Førstehjælp 

1 kursus i Buejagtseftersøgning 

1 kursus i Tal jagtens sag 

1 kursus i Instruktionsteknik 

1 kursus for Flugtskydningsinstruktører 

1 kursus i Efteruddannelse for jagthundeinstruktører 

1 Erfamøde/kursus for Jagttegnskursuslærere 

Generelt synes jeg det kører udmærket, og vi får løst udfordringerne hen ad vejen. Vi har en god og 

serviceorienteret dialog med Jægerforbundet, og “pigerne” er altid imødekommende, når et eller andet brænder på. 

Det kan vi godt kvittere for fra kredsen. Jeg ved godt, de ikke altid har de nemmeste vilkår med de mange 

henvendelser og mangelfulde oplysninger. 

 

Strand- og havjagtskoordinator Mogens Raa 

Deltog i Nakskov Fjorddage - et stadigt populært indslag med mange besøgende. 

Henvendelser fra nyjægere vedr. jagtmuligheder på vandet, samt adgangsforhold. Løbende aftaler vedr. valg af 

bådtyper, grej og jagtteknik. 

Har haft henvendelse fra en børnehave, som ønskede en jæger til at fremvise/forklare jagt på vandet. Mødte med 

nyskudt vildt - gæs og ænder. Børnene fik lov til at pille ænderne, det var en stor oplevelse for dem. Vi tilberedte 

og stegte fuglene under åben himmel. og de blev spist, et heldagsarrangement, som alle var glade for. 

Deltaget i møde med Naturstyrelsen vedr. oprettelse af nyt sælreservat i den vestlige del af Rødsand. Talte imod 

forslaget. Reservatet er senere blevet droppet. 

Planlagt i 2016: Deltagelse i Nakskov fjorddage og Pansermuseets friluftsmarked samt opfølgning på nyjægere, 

tilflytteres henvendelser i den kommende sæson. 

 

Skydevognskommandør Morten Bohne Hansen 

Jeg har været ude med vognen som instruktør 3 gange. Og vognen har været udlejet 5 gange, hvor den ene gang 

var til Jagtstien på Borreby. 
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Friluftsrådskoordinator Susan Jørgensen – Næstved, Sorø og Slagelse 

Friluftsrådskoordinator i Friluftsrådet kreds 16 - Næstved, Sorø og Slagelse kommuner.  

Arbejdet har i 2015 bestået i deltagelse i kredsrepræsentantskabsmødet i foråret 2015 og herudover har der været 

et fællesmøde i eftersommeren, hvor jeg desværre ikke har haft mulighed for at deltage.  

Som medlem af Friluftsrådet kredsbestyrelse deltager jeg i de 5 årlige kredsbestyrelsesmøder. Meget af arbejdet 

her er fortsat efterretningssager fra de kommuner, kredsen dækker – især vedrørende stier og adgangsforhold. 

Herudover gennemgå ansøgninger til udlodningsmidler. Jeg er på valt til kredsbestyrelsen ved det kommende 

kredsrepræsentantskabsmøde hvor jeg har meddelt at jeg genopstiller.  

I forbindelse med den nye skovplan- repræsenterede jeg Friluftsrådet ved mødet i det overordnede skovbrugerråds 

møde på Møn hvor vi så forskellige skovtyper og hørte om den nye skovplan -herunder især de ideer man fra 

naturstyrelsen gør sig om skove med åbne arealer med afgræsning samt fik præsenteret de nye tanker om livstræer 

i statsskovene. 

I januar 2016 har der igen været afholdt et koordinator-møde på Fyn med deltagelse af formanden og 

Jægerforbundets medlem i Friluftsrådet bestyrelse Kirsten Skovsby. Jeg havde desværre ikke mulighed for at 

deltage, da det viste sig at mødet blev fastsat til en anden dag end den oprindeligt varslede. 

 

Friluftsrådskoordinator Pia Grønning – Storstrømsområdet 

I lighed med tidligere år har kredsbestyrelsen (Friluftsrådet Kreds Storstrøm) afholdt en række møder skiftevis i 

kredsens 3 kommuner. Som alle ved, kommer kredsbestyrelsens enkelte medlemmer fra mange forskellige 

organisationer, og det er derfor nødvendigt at afstemme den enkeltes mening med Friluftsrådets overordnede 

synspunkter. Det plejer ikke at være vanskeligt. På møderne tager vi også stilling til de aktuelle ansøgninger til 

”udlodningsmidlerne” (tidligere kaldt ”tips- og lottomidler”). Ikke alle ansøgninger får dog kommentarer med på 

vejen før afgørelsen i Friluftsrådets centrale bestyrelse. 

Kredsformanden får på sin mail de mange afgørelser i sager vedr. landzonetilladelser, miljøafgørelser, 

kystbeskyttelsesafgørelser m.v. fra de tre kommuner og andre myndigheder i kredsen.   Sagerne fordeles så til 

eventuelle kommentarer til relevante medlemmer i kredsbestyrelsen. 

De øvrige opgaver i kredsbestyrelsen foregår via aktiv deltagelse i en række brugergrupper, hvor vi skal varetage 

de mange synspunkter, der er, foruden egne interesser for Jægerforbundet. Der er jo ofte deltagelse fra adskillige 

af andre af Friluftsrådets medlemsorganisationer. 

Naturpark Maribosøerne er nu omfattet af Friluftsrådets mærkningsordning, og Naturpark Nakskov Fjord bliver 

efter alt at dømme her i foråret også bliver en del af Friluftsrådets mærkningsordning. Naturparkinteressen er stor 

mange steder i Danmark, og måske vil der komme flere også i vores område. 

Der er ingen tvivl om, at den kommende Femernbæltforbindelse vil medføre store landskabelige ændringer på 

Sydlolland. Derfor var det også temaet for vores sommermøde i august, hvor vi fik en fin orientering om det store 

projekt, som nu igen er ramt af forsinkelser. Vi har sammen med lokale ildsjæle, repræsentanter fra Københavns 

universitet og Lolland kommune deltaget i et projekt vedr. ”Visioner for levende landskaber på Sydøstlolland”.  

Foreløbig svæver resultaterne lidt; men de rummer spændende muligheder for friluftslivet. Kredsbestyrelsen 

følger naturligvis med i udviklingen af regeringens forslag til ”Vækst og udvikling i hele Danmark”. Ikke mindst 

ændringerne af den hidtidige beskyttelse af kystnaturen har vores fulde opmærksomhed. Vi er meget skeptiske, 

specielt over for det foreslåede ”moleprojekt” ved Marielyst og et andet projekt ved Hestehovedet i Nakskov 

Fjord. 

På den positive side har de to sydlige kommuner modtaget en storslået donation fra Nordeafonden på 18 mill. kr 

til ”Oplevelser i naturen på Lolland-Falster”. Beløbet er nu suppleret med 2 mill. kr. fra de to kommuner, så i den 

kommende tid skal beløbet bruges til udvikling af natur- og oplevelsesmuligheder på Lolland Falster, primært i 

naturparkerne og i naturen omkring farvandet Guldborgsund. Kredsbestyrelsen vil være aktiv i forbindelse med 

den fordeling. 

 

Hundekoordinator Arne Nielsen 

Vi har i kredsen af holdt efteruddannelse af hundeinstruktører sammen med kreds 7 i Niløse 27-28. juni. Der 

deltog ca 20 instruktører. Hundekonsulent Henrik Vestergård Hove Nielsen var instruktør på kurset. 

Der var en god og saglig debat begge dage. Lørdagen startede med teori og en stor udveksling af erfaring som 

blev delt ud i store mængder af deltagerne. Søndagen gik vi ud med hundene og delte praktisk viden. En stor TAK 

til niløsejagtforening for en god forplejning (især pigerne i køkkenet). Jeg vil gerne rose Henrik for den positive 

måde han fik nye som gamle instruktøre til at deltage positivt og lyttende til alt det nye. 
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Der har været 2 forårsmarkprøver samt en forårsvinderklasse. Og 2 udvidede apporteringsprøver: en i Mogenstrup 

og en i Stenlille. 

En sweissprøve i skovene omkring Næstved, som John Hansen har stillet til rådighed. Samme sted har vi haft en 

ræveslæbsprøve. 

Der har også været 2 efterårsmarkprøver i kvalitetsklassen og en efterårsvinder i Slagelse. 

Jeg vil gerne takke Prøveledere, terrængivere, og alle dem der har hjulpet på de mange forskellige prøver, der er 

blevet afholdt i kredsen. 

 

Buekoordinator Tom Buxbom 

Der har ikke været nogle udkald i denne sæson, men der er mange, der henvender sig og laver en aftale om at 

komme på Idalund buebane for at prøve at skyde. Tilgangen af nye buejægere er stadig stigende og det er jo 

glædeligt. Årets højdepunkt bliver jo nok FM skydningen, som kreds 6 skal stå for og som kommer til at foregå på 

Idalund buebane d 4. juni 2016. 

 

Frivillig jagtprøvekoordinator Torben Nielsen 

Det store pres på jagttegnsundervisningen som var frem til den nye jagtprøve, d.v.s. i 2012 og 2013 er nu nede på 

mere almindeligt antal personer, og det gør sig også gældende til de frivillige jagtprøver. I 2015 var der i alt 150 

personer til prøve i kreds 6, heraf 73 på Idalund, 28 i Lundby og 49 i Sorø. 

Af de 150 personer bestod 56 prøven, det svarer til 37,3 %, så det ser ud til at den frivillige jagtprøve har sendt en 

del personer hjem for at læse på lektien og dermed har prøven jo gjort lidt gavn. 

Der har d. 6 februar været afholdt et censorkursus for censorer til den frivillige jagtprøve på Sorø Jagtforenings 

prøvebane. Kurset var planlagt i samarbejde med Kalø, og var for både kreds 6 og 7. Der var 14 kursister med, 

hvoraf de 7 kom fra kreds 6, vi har således fået fornyet staben af censorer til den frivillige jagtprøve. Instruktør på 

kurset var vildtkonsulent Hans Henrik Erhardi, og der var flere kursister, der udtrykte tilfredshed med kurset, hvor 

forskellige opfattelser af, hvad der står i instruksen, blev rettet ind. 

Der skulle således ikke være forskellige meninger om hvordan der skal dømmes. 

 

Nyjægerkoordinator Finn Hvid Bertelsen 

Formelt overtog jeg funktionen pr. 1. januar 2016. Megen tid er gået med at læse og tale med enkeltpersoner i DJ 

og jægere i kredsen. Hensigten har været at få en så bred forståelse af, hvad der er af forventninger til kredsens 

Nyjægerkoordinator, og hvilke opgaver det kunne være relevante at prioriterer i mit fremtidige virke. 

For at underbygge min viden sendte jeg et brev med 5 spørgsmål til kredsens 62 jagtforeninger. Spørgsmålene var 

korte og relateret til, om man havde Nyjægere i foreningen, hvad man gjorde for at udvikle dem som jægere og 

fastholde dem som medlemmer, herunder blev der også spurgt til muligheden for evt. at arbejde sammen med 

andre jagtforeninger. 

Med en kombination af e-mails, telefonopringninger, sms og et enkelt brev lykkedes det at få sendt spørgsmålene 

til samtlige foreninger i perioden fra 7. -11. januar 2016. Flere foreninger bør overveje at opdatere emiladresser og 

telefonnumre således, at det er muligt at kommunikere uden for meget besvær. 

Tak til de foreninger der tog sig tid til at ringe eller svare, det blev til i alt 9, hvoraf de tre meddelte, at de var 

under 5 medlemmer, så de nok burde lukkes som jagtforeninger. Af de få reelle svar fremgik det, at de tog sig 

godt af Nyjægerne og mulighed for at arbejde sammen med andre foreninger var en mulighed, jagtforeningerne 

var åbne overfor. 

Den manglende interesse for at bidrage (53 tavse foreninger), tolker jeg som både pinlig og beskæmmende for 

jagtforeningerne, men også udtryk for, at man som forening er fokuseret indad til, og kun har begrænset overskud 

eller ressourcer til nytænkning. Nogle foreninger er formentligt gode til at fastholde Nyjægere som medlemmer, 

andre gør som de altid har gjort. 

Et tilsvarende brev sendte jeg til kredsens 27 jagttegnslærer i perioden fra 8. -16. januar 2016. De tre spørgsmål 

var relateret til jagttegnslærernes rolle i forbindelse med hvervningen og, om de Nyjægerarrangementer, de havde 

kendskab til, var det der blev efterspurgt at de nye jægere. Her mødte jeg mere engagement, 13 ud af de 27 

svarede, og jeg fik lange og konstruktive tilbagemeldinger på både skrift og telefon. Hovedparten af 

jagttegnslærerne ser sig selv som en vigtig spiller i opgaven med at få kursisterne med i DJ og den lokale 

jagtforening. Mange ser desuden Nyjægerkoordinatoren i en vigtig rolle som et forbindelsesled og ambassadør for 

DJ og de lokale jagtforeninger. Opgaven er at berette om, hvad DJ gør, og hvad jagtforeninger kan tilbyde lokalt. 

Med jagttegnslærernes perspektiv er de tre højest prioriterede aktiviteter jagtforeningerne bør kunne tilbyde 

muligheden for frivillige jagtprøver, kvalificeret instruktør støtte til rådighed mhp. træning til haglskydeprøven 



KREDS 6 – KREDSMØDE 
12. MARTS 2016 – DAMME KRO 

Referat 

 
samt Nyjægerjagter, hvor Nyjægerne inviteres anderledes end det gøres pt. nemlig sammen med deres 

jagttegnslære og andre kendte kursister, hvorved der skabes et trygt læringsmiljø (hvor man kan begå fejl og lære 

af dem og ikke få rettelser af ”sure fremmed pensionister”). 

Fremadrettet vil jeg forsøge at komme til de generalforsamlinger og jagttegnskurser, som jeg bliver inviteret til i 

kredsen med henblik på at få etableret et samarbejde og kendskab til, hvorledes vi kan støtte og hjælpe hinanden. 

Jeg er meget interesseret i at blive inviteret til lokale Nyjægerarrangementer og bidrager gerne i muligt omfang 

med støtte og vejledning i forbindelse med ansøgning om støtte fra DJ. 

 

Vildtplejerådgiver Mikael Kirkhoff Samsøe 

Efteråret, hvor jeg er startet som vildtplejerådgiver i kreds 6, er traditionelt en mere stille periode for os, der 

arbejder med vildtpleje. Jægerne er i skoven!  

I år har der dog været 2 interessante tilskudsordninger, hvortil der har været en del henvendelser. 

Den første er ordningen ”plant for vildtet”, hvor der gives 75% tilskud til vildtplanter. Særligt i vores område, 

hvor der findes Hasselmus, er ordningen interessant, da tilskuddet forhøjes til 90%. Mange er i tvivl om plantevalg 

og det rigtige design på den ønskede remise. Rådet er, at se på hvad planter der trives i området i forvejen – så går 

man ikke helt galt i byen. Og i forhold til remisen, så plant mod nord og hold 40-60% fri for beplantning –så er 

der både dækning og føde til vildtet. 

Den anden ordning – som har været lukket i nogle år – giver 100% tilskud til søer og oprensning af søer m.v. 

såfremt der findes særlige frøer og tudser. Spørgsmålene har gået på, om det kunne betale sig at søge ordningen, 

og hvilke arter der var registreret i ens område. Denne ordning forventes at køre igen i 2017. 

Der er i kredsen kommet to nye aspiranter til vildtplejerådgivningen. Bo og Jesper er løbende på Kalø til 

undervisning, og jeg har i dette forår planlagt en række bedriftsbesøg, hvor vi sammen ser på vildtpleje i praksis. 

Tag godt imod dem. 

 

 

Her til sidst vil jeg gerne takke alle vor koordinatorer for et fantastisk flot og solidt arbejde. Uden jeres 

engagement kunne kredsen ikke fungere. Endelig skal lyde en tak til kredsbestyrelsen for et godt og konstruktivt 

samarbejde, hvor der også er plads til en god historie og latter. 

 Kim Damtoft Møns Jagtforening, spørger til jagtsporting og hvor i kreds 6 man kan tilmelde sig. 

Han får svaret fra flugtskydningskoordinator Finn Hansen, at tilmeldingen skal foregå i kreds 7, 

da vi ikke selv har en skydning i år i kreds 6.  

 Johnny Andersen VDA Strandjagtforening mener, at man skal tage nedgangen i medlemstallet 

med et gram salt, da de store årgange er på vej ud (uddør), og at det derfor ikke nødvendigvis er 

vores skyld at vi er i tilbagegang. 

- Johnny spørger endvidere indtil de indkomne forslag fra sidste år – Norsk kragefælde og 

reguleringsjagt for unge under 18. Stig Egede svarer at det kommer senere i hans 

præsentation. 

- Andreas Nielsen Sydvest Sjællands Jagtforening mener, at medlemstilbagegangen er grundet 

i at vi ikke er gode nok til at se ind ad og finde vores egen svagheder i organisationen. Claus 

Lind vil svare senere i hans præsentation sammen med Stig Egede. 

 Benny Kristensen Ringsted Jagtforening spørger til ny DGI skydebane i Ringsted i gammel Santa 

World bygninger. Der svares af riffelkoordinator Flemming Prægel, at der er kontakt med 

Ringsted Kommune, og at det tager sin tid i det kommunale system. 

 

3. Orientering om kredsens økonomiske forbrug 

 Jens Hovmand gennem gik kort kreds 6 økonomi. Se vedhæftede regnskab m/bilag. 

 Jens roser den nye regnskabsafdeling på Kalø – de gør et godt job selvom de har haft stor udskiftning. 

 John Vinsbøl spørger ind til budget, hvorfor det er som det er – der bliver svaret på spørgsmål af Svend-

Erik/ Jens og vist planche på storskærmen. John anbefaler, at man med tanke på det nedgangen i 

medlemstallet måske kunne bruge nogle af de overskydende kroner til fremadrettet at hverve nye 

medlemmer. 

 Johnny Andersen spørger ind til tal i budget – Svend-Erik svarer igen ved at vise opdeling af posterne på 
stor skærm mm. 
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 Jesper Schytte spørger til det overskydende beløb og muligheden for at hverve nye medlemmer. Stig 

Egede Hansen svarer på dette, ved at forklare det tekniske i budgettet, og afslutter med en bemærkning 
om at man bare skal komme med gode forslag til at erhverve nye medlemmer – så skal de nok finde 
pengene.  

 

Uden for dagsorden 

 Stig Egede Hansen uddeler æresbevisning 

 Stig roser koordinatorne, for deres ildhu og store arbejde i kreds 6.  

 Stig uddeler aktivitetsbeviset til Tommy Hemmingsen, og roser ham for det store arbejde i 

Faxes JKF som i dag hedder jægerrådet Faxe. Der takkes for hans tid i kreds 6, og ønskes 

held og lykke i fremtiden. 

 Karsten Kümler får ligeledes tildelt bevis – Karsten var ikke til stede, men Sven-Erik vil 

videregive de rosende ord og beviset. 

 Frank Lillholm bliver hædret med nogle flasker vin. Stig giver lige et par store ord om Franks 

arbejde i kredsen, og takker ham. 

 Kredsformanden – Kåring af årets Jagtforening. Sven-Erik forklarer om regler og kriterier for 

dette års udvælgelse af årets jagtforening.  Niløse jagtforening får prisen igen i år og 

formanden Kim Christoffersen takker for prisen. 

 

5.A Valg af hovedbestyrelsesmedlem 

 Stig Egede Hansen blev valgt uden modkandidat 

 

5.B Valg af suppleant for hovedbestyrelsesmedlem 

 Sven-Erik Johannesen blev valgt uden modkandidat 

 

6. Valg af kredsformand 

 Udgår. Valg igen i 2018 

 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at hvert Jægerråd selv vælger sit 

kredsbestyrelsesmedlem. Vedtaget. 

 

8. Valg af fagkoordinatorer 

 Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at koordinatorer vælges af Kredsbestyrelsen efter 

behov. Vedtaget. 

 

9. Valg af repræsentantskabsmedlemmer 

 Kredsbestyrelsen søger Kredsmødets accept af, at Jægerrådene selv udpeger 

repræsentantskabsmedlemmerne iht. Kredsbestyrelsens fordeling af de 31 delegerede som følger: 

o HB-medlem 

o Kredsformand 

o Slagelse: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Sorø: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Ringsted: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Næstved: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Faxe: 3 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Vordingborg: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Guldborgsund: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

o Lolland: 4 personer inkl. kredsbestyrelsesmedlem 

Alt i alt 31 delegerede. 
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Vedtaget. 

 

10. Indkomne forslag 

 Ingen indkomne forslag 

 

Uden for dagsorden – talere: 

- Mogens Raae, strand- og havjagtskoordinator. Mogens fortæller om hvordan man får brugt det 

godt vild til god mad. Mogens har været på udstilling i Kbh med en stand omkring bæredygtig 

vildt/øko-mad. Grågæs og krikanden blev bl.a. vist frem – men specielt grågåsen var et hit. Der 

var flere af de fine restauranter (Michelin), der blev lavet aftaler med. Mogens har også fået lavet 

en aftale med et storkøkken på Lolland (Skovly) om god bæredygtig mad til ældre, hvor vildt 

indgår som en del af menuen. 

- Lene Jensen Sydvestsjællands Jagtforening spørger om Mogens selv ordner vildtet hjemmefra. 

Mogens svarer at han bruger et autorisret vildtslagteri – og han mener at det er vejen frem. 

 

- Lene Midtgaard, Markvildtsrådgiver - Lene giver en status på markvildtsrådgivning / 

markvildlav for kreds 6, på storskærmmen, hvor det er agerhøns og hare, der er i fokus. Lene 

forklarer lidt om en udsætning af agerhøns på Lolland-Falster, hvor hønsene har radiosender på, 

for at følge udvikling samt overlevelsesgrad.  

- Kim Damtoft Møns Jagtforening mener at agerhønsenes tilbagegang skyldes rovfugle i området.  

- Jesper Schødt mener at man skal se på hvordan man sætter agerhøns ud som par, i stedet for bare 

at sætte enkelte individer ud da agerhønen er monogam. Lene svarer på dette.  

- Ole Eriksen, Lokalredaktør - Ole efterlyser gode historier til Jæger, og det skal ikke nødvendigvis 

være den om den store kronhjort, men derimod en god ide eller et godt foredrag, eller evt. en god 

kragejagt eller lign. Ole efterlyser specifikt gode historier om strand- og havjagt og han siger at 

det er ligegyldigt om man kan stave eller ej, da han nok skal sørge for at rette stavefejl og lign.  

 

- Kristian Stenkjær  Hjortevildtsformand: Kristian forklarer om sammensætningen af 

hjortevildtsgruppen mm. Kristian kommer kort ind på dens arbejde og virke mm.  

 

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

 HB-medlem Stig Egede Hansen 

 DJ Formand Claus Lind Christensen 

 

Claus og Stig gennemgår DJ’s  på storskærm  

 

 Mest mulig jagt og natur  /  strategien  

 RASKnatur 

 Natursyn 

 Trækvildt 

 Hjortevildtet 

 Markvildt 

 Jagttidsarbejdet/jagttidsforhandlinger 

 Vildtforvaltningsrådet 

 Fremtidens hundearbejde/indsats 

 Dem og Os – problemstilling med at vi skal lærer at tale som en samlet gruppe 

 Medlemsudviklingen 

 Hverveindsats 

 Oplæg til nye kategorier i medlemskab 
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 Kommunikationsstrategien 

 Mariane Jørgensen (6612) håber at man vil tage våbenkontoret i nakken omkring de lange 

ekspeditionstider og glæder sig til at høre om den nye knivloven. Claus svarer 

 Benny Kristensen spørger til udsætning af både fasaner og ænder – mangler et konkret svar hvad 

DJs holdning er til dette. Claus svarer 

 Johnny Andersen spørger til hvordan jægerrådende kører i de forskellige kommuner, og især i 

andre kredse – Johnny mener at jægerrådene er en dårlig sammensætning for demokratiet.  

 Claus får ros for indsatsen omkring den nye våbenlov/knivlov  

 Stig og Claus svarer også på det med jægerråd  

 Mogens Raae – spørger om der er kommet kommentarer fra andre organisationer såsom 

ornitologer om det, at DJ har lavet et trækvildtudvalg. Stig og Claus svarer på dette. 

 

 Frank giver også en kommentar på jægerrådenes fremtid og hvor godt de kører eller ej.  

 Henrik Juhl Hansen Jægerrådet Vordingborg - giver ros til DJ for hvordan kronvildtshøringen er 

blevet håndteret. 

 Johnny Andersen mener at fasanhønen skal fredes i jan. 

 Bo Andersen - Køng Jagtforening mener at man skal se på hvordan andre naturforeninger (DOF 

mm.) får nye medlemmer 

 

 DJ Direktør Michael Stevns – gennemgår på storskærm økonomi, systemer, budgetter, 

regnskaber mm. endvidere giver Michael en statusopdatering på Jagtens Hus og han viser en 

video om hvor lagt projektet er nået. 

 

      11. Eventuelt 

 Ove Petersen Stubbekøbing Strand- Jagtforening spørger til jægerbladet – og problemer med at 

jægerbladet ikke udkommer til tiden og spørg om man kan følge op på dette. Michael svarer at 

han vil opfordrer alle til at vende tilbage hvis ikke de modtager bladet til tiden, så man kan 

opfører noget statistik på dette.  

 Ove fortæller om en agerhøneudsætning i hans jagtforenings regi – hvor jagtforeningen betalte 

halvdelen af udsætningsprisen, når de enkelte medlemmer havde udfyldt et spørgeskema omkring 

de relevante oplysninger såsom areal, antal fugle mm. 

 

 

 

 

Referat godkendt af 

 

 

 Susan Jørgensen  Kim Christoffersen 
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