KREDS 6
NYHEDSBREV 10 / MAJ 2016
Kære DJ-medlem i Kreds 6.
Vi søger efter
 en afløser for hjortevildtformanden i
Nordvest-og Sydsjælland.
 en afløser for hundekoo i Kreds 6
 en jagtstikoo i Kreds 6
Kan du se dig selv i en af ovenstående
positioner, så er du meget velkommen til at
tage kontakt med Kredsformand Sven-Erik
Johannesen, der gerne sender yderligere
information.
Jagtens Hus
Så er der ikke længe til, at Jagtens Hus
overdrages til Jægerforbundet. Det sker 1.
juli, hvor medarbejderne også påbegynder
indflytning. Så lige omkring det tidspunkt
skal vi nok forvente, at medarbejderne er fuldt
optaget med at pakke ud og komme på plads i
de nye omgivelser. Økonomien holder stadig
– den er styret med hård hånd af DJ direktør
Michael
Stevns.
Som
medlem
af
Følgegruppen kan jeg kun rose Michael for
hans store engagement i og hans håndtering af
byggeriet.
Der vil blive holdt en officiel indvielse 10.
september 2016, hvor bl.a. repræsentantskabet
m.fl. inviteres. Og så er der arrangeret nogle
lørdage henover efteråret, hvor man kan møde
op og få fremvist Jagtens Hus. Arranger evt.
en bustur i den lokale jagtforening / Jægerråd,
så flest mulige får mulighed for at se huset.
Hjemmeside
Som de fleste nok allerede har bemærket, er
der gennem det seneste år sket store
ændringer på forbundets hjemmeside og
hermed også i hjemmesiden for kreds 6.
Hele systemændringen har også indflydelse
på hvordan kredsen sender nyhedsbreve ud til
de mange der, har tilmeldt sig nyheder fra
kredsen. Vi anvender nu programmet
”Campaign Monitor” og det er muligt at der
nu de første gange vi bruget dette kan optræde
begynderfejl som jer beder jer bære over med.
Vi bruger PT 2 adressekartoteker:
et, hvor alle der har tilmeldt sig nyheder fra
kreds 6 via Jægerforbundets hjemmeside og et
hvor vi manuelt har lagt adresser ind på alle

jagtforeningsformænd i kredsen, (dog kun de
som har oplyst mailadresse til forbundet).
I den forbindelse kan der være nogen som får
nyhedsbrevet 2 gange. Husk du kan tilmelde
eller afmelde nyhedsbreve i bunden af
jægerforbundets hjemmeside, forsiden.
Jeg håber du bliver tilfreds med nyhederne fra
kredsen fremover. Såfremt du oplever
uregelmæssigheder eller har forslag til
forbedringer er du altid velkommen til at
kontakte mig på franklilholm@gmail.com
Webkoordinator
Frank Lilholm Pedersen
Simulatorjagt
Der er kommet en bane med simulatorjagt i
Vollerup syd for Slagelse. Der kan man træne
skydning til lerduer og mange forskellige
jagtsituationer på dyr og fugle. Det er det
eneste sted i Kreds 6, der tilbyder dette. Se
evt. mere på www.simulatorjagt.dk.
Opfordring
I løbet af efteråret / vinteren er der mange
jagtforeninger, der holder generalforsamling.
Jeg vil gerne opfordre til, at såfremt det ikke
allerede
gøres,
at
der
på
disse
generalforsamlinger
diskuteres
hvem
jagtforeningen sender til Kredsmødet 2.
lørdag i marts og hvilke delegerede og
suppleanter til Repræsentantskabsmødet, man
ønsker opstillet på Jægerrådsmødet. Og få
gerne et par af de helt unge / nye med, så flest
muligt får et indblik i demokratiet og
organiseringen af DJ. Det vil kun gavne
jægernes sag.
Kredsaktiviteter
Der er i denne tid mange kredsaktiviteter,
hvor der er mulighed for at deltage eller
komme at se på. Tjek mulighederne på
hjemmesiden og mød frisk op sammen med
dine jagtkammerater og/eller familien.
P.b.v.
Sven-Erik Johannesen
Kredsformand
Egevangen12@privat.dk

