Kredsbestyrelsesmøde den 24. august
2016 kl. 18.30
Sted: Bodøvej 22 ● 5700 Svendborg
Referent: TJ
Ordstyrer: GGJ

Mødedeltagere.

Fraværende.

Kredsbestyrelse:
GGJ
Georg Guldberg Jensen
TJ
Torben Jensen
FLR
Frowin Lennart Rasmussen
NCJ
Niels Christian Johansen
AHJ
Asbjørn Hellesøe-Jensen
JT
Jens Thomsen
HJ
MA
Morten Asserbo
HJ
Henrik Juhl

DJ Langeland/Kredsformand
DJ Svendborg/Næstformand
DJ Nordfyn
DJ Middelfart
DJ Odense
DJ Faaborg-Midtfyn
DJ Assens
DJ Ærø

Kredskasserer:
PBS
Per Bo Sørensen

Kredskasserer

Hovedbestyrelsesmedlem:
KAR
Kaj A. Refslund
K
CLC
Claus Lind Christensen
Koordinatorer:
KB
Kim Broholm
Koordinatorer:
SJ
Steffen Jensen
AGJ
Arne Greve Jensen
PEN
Poul Erik Nielsen
TJ
Torben Jensen
MA
Morten Asserbo
FLR
Frowin Lennart Rasmussen
HKN
Hans Kristian Nielsen
NCJ
Niels Christian Johansen
JWK
Jørn W. Knudsen
DS
Daniel Straarup
KLN
Karsten L. Nielsen
PNO
Per Nyegaard Olesen
HJ
Henrik Juhl
SJ

Steffen Jensen

DS

Daniel Straarup

KAR

Kaj Refslund

PBS

Per Bo Sørensen

MA

Morten Asserbo

Hovedbestyrelsesmedlem
Formand
Vildtpleje og jagtsti
Bue
Skydevogne
Riffel
Kursus + web
Flugtskydning
Nyjæger
Regulering + mårhunde
Hunde
Jagthorn
Jagthorn
Strand & Havjagt
Friluftsrådet - Nord
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Punkt 01

Siden sidst ved GGJ

Orientering/beslutning.

GGJ bød Velkommen til bestyrelsesmødet med koordinatorerne, samt til PNO som ny
koordinator for Friluftsrådet Nord. Stor mødeaktivitet set siden sidst. Evalueringsmøde
hundeudvalg, TV 2 repræsentantskab, OCC gentages i 2018. NST brugergruppe, frivillige
jagtprøver, kredsjagtsti, dirigent østfynsk jagtforening, repræsentantskabsmøde, hyppighed
bør overvejes. Valdemar Slot deltaget i udstilling - gode dage med mange gæster om end
Referat.

vejret ikke var med os! Deltager på Valdemar Slot i 2017, hvis en tilfredsstillende aftale kan
indgås med eventfirmaet. Oprydning i huset på dyrskuepladsen. Halvvejs med årets
haglskydeprøver. Orienterede kort omkring Kaj Refslund tilbagetrækning. HKN
efterspurgte at der ikke kom noget frem omkring samarbejdet på kredsens årsmøde. GGJ
fremførte, at normalt rettedes der ikke direkte kritik fra kredsbestyrelsen mod enkelt
personer på årsmøderne.

KB orienterer om kredsjagtstien og om FM i jagtsti 2016 og 2017

Punkt 02
Orientering/beslutning.

Vildtplejerådgiver: Ved overrækkelse af Naturprisen 2015 blev der lovet en markvandring
ved vinderen. Denne arrangeres i den første weekend i august 2017. Kontakt KB for
nærmere info.
Jagtsti: Kredsjagtsti afholdt sammen med kreds 4 i april med 15 deltagere. Hold sammensat
til FM, der var 39 deltagere vi fik en 6. plads. FM har fået kritik for at være for svær, men
Referat.

ellers ros for arrangementet.
Kreds 5 skal stå for FM næste år, Elmelund er i spil her. 10. juli og 17. juli næste år er i spil
som arrangementsdatoer. Meld tilbage til KB hvis datoerne kolliderer med andre
arrangementer. Meld ind med hjælpere, der skal bruges mange.
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Punkt 03

SJ orienterer om seneste nyt på bueområdet.

Orientering/beslutning.

Udgår
Referat.

Punkt 04

AG orienterer om kredsens skydevogne og den planlagte midlertidige skydeplads i
Elmelund.

Orientering/beslutning.

Skydevogneudlån går ikke så stærkt som det har gjort tidligere. Mange er faldet fra.
Bestillinger er ikke kommet korrekt ind. Der er 7 mand til skydevognene, der skal findes
flere. Vagn Åge Agri har meldt til. Der mangler min. 1 mand. Meld ind med emner til AG

Referat.

Elmelund: Midlertidig skydeplads under etablering. Godkendt af Politiet, men ikke af NST
endnu. CLC vil gerne holdes underrettet omkring dette, da det kan have national betydning.
Haglprøve i Strandager med 82 deltagere med beståelsesprocent på ca. 63 % deltagerne er
tilsyneladende bedre forberedt end tidligere.

Punkt 05

PEN orienterer om seneste nyt for riffelområdet

Orientering/beslutning.

Været til 1 udvalgsmøde. Udtagelsesskydning med 57 deltagere afholdes på Hindsholm den
18. september med 25 deltager i FM fra Kreds 5.

Referat.

PEN ønsker en kollega på koordinatorposten han kan køre parløb med og som senere kan
overtage posten som riffelkoordinator. Alle bedes derfor sondere Deres bagland for evt.
kandidater. Kandidater kan kontakte kredsen eller PEN for yderligere oplysninger.
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TJ orienterer om seneste nyt for kursus og web.

Punkt 06
Orientering/beslutning.

Kursus: Nyt område for TJ, der afholdes det første møde i kursusudvalget primo september
2016. Meld ind med ønsker, det er meget småt med disse.
Efteruddannelse skal fremmes, tilbyd aktive efteruddannelse, frem for at blive ved med at
Referat.

uddanne.
WEB hjemmesiden kører, der er plads til forbedringer. Meld ind med nyheder.

MA orienterer om seneste nyt for flugtskydning.
Punkt 07
Orientering/beslutning.

Udgår, ikke mødt.

Referat.
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Punkt 08

FLR orienterer om seneste nyt for Nyjæger og den Frivillige Jagtprøve

Orientering/beslutning.

Ny jægerarrangementer afholdes 3 steder i landet, på Fyn d. 1. oktober. Der er mange penge
i ny jægerpuljen. Koordinatoren kommer ind over når der bevilges penge fra puljen.

Frivillige jagtprøver:
Referat.

Der er afholdt 5 prøver med flere deltagere, men desværre også med større dumpeprocent.
Stigende fra 36,1% til 38,5% Der er stor fra fald i.fm. den praktiske prøve. Våbenbetjening
er blevet væsentlig bedre, ved de frivillige jagtprøver.
Se nyjæger.dk som er en hjemmeside for ny jægere

HKN orienterer om seneste nyt for regulering, mårhunde og etableringen af
rævegrave i Elmelund.
Punkt 09
Orientering/beslutning.

Evalueringsmøde afholdt i april omkring regulering. Måger, ræv og råger går godt. Nogle
kommuner har lavet indsatsplan for måger. Mårhund kommer der meldinger, men der er
ikke konstateret mårhund på Fyn. Jesper Cardi tager den sydlige del af Fyn, HKN tager den
nordlige del. Partnerskabsaftale i Elmelund omkring rævegrave i gang. Gravene skal skabe
Referat.

interesse for oplæring af nye gravjægere. Der holdes jagt i januar og februar 2017 på
gravene for nye jægere. Kredsen bevilliger max. 1000 kr. til forplejning for de personer der
deltager i at etablere rævegravene. HKN afleverer deltagerlister samt regnskab med
kvitteringer herfor til PBS
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NCJ orienterer om seneste for hundene, herunder Elmelund
Punkt 10
Orientering/beslutning.

På lørdag er der FM for udvidet apportering. Fyn har 5 deltagere med. Racedyst var lidt
problemfyldt, idet DJR registrerede hunde ikke kunne deltage. Der afholdes racedyst på
Fyn-Alle racer kan deltage- dog ikke på lige vilkår- idet medlemmer af DJ som f.eks. ejer
jagthunde af racen spaniels som er registreret i DJR, skal bekoste et x-medlemskab af DKK,
Referat.

således deres hund er registreret i DKK. NCJ vil arbejde for at alle dyster på samme vilkår.
Elmelund er der problemer omkring booking, idet deltagerne ikke fastholder det område de
har booket. Den skal evt. afholdes event for naboer m.m.

JWK og DS orienterer om seneste nyt for Jagthorn.
Punkt 11
Orientering/beslutning.

DS er kredsens nye jagthornskoordinator. JWK vil fremadrettet hjælpe DS i det omfang det
ønskes og der er behov. Duelighedsblæsning gik godt, høj standard. Forsøget med deltagere
som ikke er medlemmer af DJ gav en del ekstra aktivitet. FM med Fyns deltagelse, Kreds 5
klarede sig ualmindelig godt. Brobyblæserne blev nr. 1 i mesterrækken med det højest
mulige pointantal, der nogen sinde er givet.
Referat.
JWK takker af og roser samarbejdet i Kreds 5. GGJ takkede for det store arbejde JWK har
udført på posten.
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KLN orienterer om seneste nyt for Strand & Havjagt
Punkt 12
Orientering/beslutning.

Der er meget lidt aktivitet. Møde omkring Odense Fjord er planlagt.
Referat.

PNO orienterer om Friluftsrådet
Punkt 13
Orientering/beslutning.

PNO gennemgik organisations opbygning
Friluftsrådet skal støtte og rådgive.
Medlemsorganisationerne vælger hvem der skal sidde i bestyrelsen. På Fyn er der 2 (en i
Referat.

Nord og en i Syd)
Der arbejdes i dialog med kommunerne. Der støttes op omkring jagten fra Friluftsrådets
side. Brug os og søg evt. midler til jeres arrangementer.
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PBS orienterer om kredsens forbrug og økonomi.
Punkt 14
Orientering/beslutning.

Afbud:
GGJ præciserede i kassererens fravær at:
Referat.

1.

Ved køb af materialer ved Bording skal jeres navn på fakturaen.

2.

Når der indsendes regnskaber, skal alle bruge DJ papirer

3.

Ved aktiviteter skal der være en aktivitetsansvarlig, der samler og fremsender bilag
samlet til kassereren.

KAR CLC orienterer om seneste nyt fra HB
Punkt 15
Orientering/beslutning.

Se pkt. 16
Referat.
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CLC orienterer om stort og småt, herunder høringen i Folketinget vedr.
hjorteforvaltningen.
Punkt 16
Orientering.

CLC orienterede
10. nov. Afholdes møde i Ejbyhallen omkring jagttidsforhandlingerne, følg hjemmesiden
herunder artskendetegn, og DJ’s holdning. Del fakta når der kommer fejloplysninger op på
de sociale medier. GGJ bad om skriftligt materiale/debatoplæg vedr. jagttidsforhandlingerne
til Jægerrådene hurtigst muligt. CLC lovede dette.
Strategiprocessen udløber ved næste repræsentantskabsmøde, der skal udfærdiges en ny.
Strukturen skal der ses på.
September skal VFR til England for at se på udsætning.
Orienterede omkring konferencen på Christiansborg i dag omkring hjortevildtdebatten. Den
Referat.

var meget speget.
Kend vores historie, det er utrolig vigtigt at lære af de ”gamle fejl”
Dialog omkring forvaltningen af dåvildtet på Fyn. Der er meget ”rumlen” i krogene
omkring det arbejde der har været udført i hjortelaugene syntes udhulet, og der er tvivl
omkring der tages hensyn til den ”lille jagt” eller den kun bliver på godsernes præmisser der
indføres afskydningsmodeller. CLC undersøger sammensætningen af deltagerne på den
nationale hjortegruppes tur til Fyn primo september 2016.
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Eventuelt
Punkt 17
Orientering/beslutning.

1.

September er GGJ på ferie i 14 dage. Evt. henvendelser rettes til TJ

2.

Laserkino er klar og står i Aalborg, afhentes i oktober. Poul Erik er tovholder

3.

Jægerråd Middelfart har markvandring 7. september på et større landbrug. Alle er
velkommen.

4.
Referat.

29. september Ejbyhallen er der foredrag omkring den fynske råvildtsyge med
Marianne Cruiel og Lars Erlandsen Brun.

5.

Jens Thomsen er fremtidig materielmand, dette betyder at serie og andre
maskinnumre skal oplyses til Jens.

6.

Brugerråd, NST: AG og HKN deltager i brugerrådets møder

7.

Niels Chr. undersøger muligheder for næste mødedato med koordinatorer.

Næste mødedato og sted.
Punkt 18
Orientering/beslutning.

Referat.

Kommer senere
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