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Til jægerne i kreds 5 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fælles udtalelse fra kredsbestyrelsen vedr. Kaj Refslund. 

 
På foranledning af en avisartikel i Fyns Stiftstidende den 17. august 2016 skal kredsbestyrelsen orientere om 

følgende: 

 

 Over lang tid har der været episoder, hvor kredsbestyrelsen og Kaj Refslund ikke har været enige. 

 

 På et tidligere afholdt bestyrelsesmøde fik kredsformanden til opgave, at tage en ”kammeratlig” samtale med 

Kaj Refslund. I samtalens forløb, enedes Kaj Refslund og kredsformanden om, at fælles trufne beslutninger 

fremadrettet naturligvis skulle have 100% opbakning fra alle beslutningstagere.  

 

 På trods af samtalen og den indgåede aftale, blev kredsbestyrelsen ved flere efterfølgende lejligheder undsagt. 

Indgåede aftaler og beslutninger fik ikke den fornødne opbakning! 

 

 Foranlediget af dette faktum forsvandt tilliden. Derfor indkaldte kredsbestyrelsen, i samråd med Kaj Refslund, 

til et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 20. juli 2016 med ét punkt på dagsordenen: Tillid, opbakning og 

loyalitet. 

 

 På selve dagen for mødet meldte Kaj Refslund afbud.  

 

 Mødet havde deltagelse af Jægerrådsformændene for Middelfart, Nordfyn, Odense, Faaborg-Midtfyn, 

Svendborg og kredsformanden.  

 

 På mødet blev følgende besluttet: Situationen var uholdbar, tilliden til Kaj Refslund var væk og derfor fik 

kredsformanden den opgave at skrive til Kaj Refslund hurtigst muligt, med en utvetydig opfordring til at 

trække sig fra Hovedbestyrelsen. Ville opfordringen ikke blive fulgt, ville kredsbestyrelsen bringe sagen for de 

fynske jægere ved et ekstraordinært kredsmøde. 

 

 To dage efter opfordringen til at meddele sin retræte fra Hovedbestyrelsen, meddelte Kaj Refslund, at han ville 

trække sig pr. 1. oktober 2016 

 

Det er vigtigt for kredsbestyrelsen at understrege følgende: 

 

 Vi inviterede Kaj Refslund til at deltage i mødet, hvor det var muligt at fremføre sin sag. 

 

 Vi gav Kaj Refslund valgmuligheden for selv at trække sig. Det var af yderste vigtighed for 

kredsbestyrelsen, at beslutningen blev udført i ordentlighed og med størst mulig hensyn til Kaj Refslund. 

 

 Kaj Refslund har 100% selv truffet beslutningen om at trække sig fra Hovedbestyrelsen. 

.  

 Vi indgik en aftale med Kaj Refslund, om størst mulig diskretion og at af hensyn til sagens karakter, ville 

kredsbestyrelsen holde sagen bag lukkede døre. Ingen har eller kan have gavn af artiklen i Fyns 

Stiftstidende! 

 

 Kredsbestyrelsen tager meget kraftig afstand til den person, der har orienteret Fyns Stiftstidende. 

 

På bestyrelsens vegne. 

 

Georg G. Jensen 
 

17. august 2016 


