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Referat fra Kredsbestyrelsesmøde  
torsdag den 6. oktober klokken 18.00.  
SSV - Banesvinget 7B 9530 Støvring  

 
Deltagere: 
 

Funktion Navn Jægerråd Afbud 

HB Leif Bach   

Kredsformand Grethe Jakobsen   

Næstformand Kim Fredholm Morsø  

HB-suppleant Tage Espersen Thisted  

Kasserer Henrik Juhl Jensen Vesthimmerland  

Sekretær Mogens Engedal Rebild   

 Regnar Bæk Hjørring  

 Fritz Pedersen Frederikshavn   

 Peter H. Pedersen Jammerbugt  

 Per Seedorf Mariagerfjord  

 Jørgen B. Jakobsen Ålborg x 

 Christian Nørgård Brønderslev x 

 
  



2 

 

 

Referat jf. dagsorden. 
 

1. Referat fra seneste møde samt godkendt forretningsorden til underskrift. 
 
Beslutning: 
Referat underskrevet uden bemærkninger 

 

 

2. Økonomi v/Kredskassereren 
 
Beslutning: 
Økonomien for Kreds 1 ser godt ud, indtil videre er der brugt 29.000 kr. Henrik gennemgår tallene. 

 

 

3. Kredsmøde - Årsmøder jægerråd - Annonce 
 
Kredsens årsmøde er fastlagt tidligere til den 4. marts. På dette møde aftales hvor og hvem der 
aftaler det med stedet.  
 
Årsmøderne for Jægerrådene skal fastlægges nu, deadline for fællesannonce er: 
Der skal meldes om Dato, tid, sted, tilmelding til de enkelte møder.Oplysningerne medbringes til 
dette møde. 
 
Beslutning: 
 
Kredsens årsmøde er 4 marts. 

Henrik undersøger om Lundbæk kan afholde Kredsmødet, tilmelding foregår som sædvanligt.  

 

Jægerrådenes årsmøder: 

 

Husk deadline for annoncering i jæger for årsmøder er senest udgang oktober.  

 

Alle møder begynder kl. 19.00 

 

Brønderslev:  25. januar, Hjallerup Jagtcenter 

Frederikshavn:  30. januar, Strandby Skole, Skolegade 2, Strandby 

Hjørring:  1. februar, Halvorsminde Efterskole, Halvorsmindevej 107, 9800 Hjørring 

Morsø/Thisted:  2. februar, Østvildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev 

Rebild/Ålborg:  18. januar, Shell Motel Hobrovej 12, 9530 Støvring 

Mariagerfjord:  31. Januar, Valsgård, Slugten 4, 9550 Hobro 

Vesthimmerland:  11. Januar, Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 29, 9640 Hobro 

Jammerbugt:  23. januar, Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst. 

 

 Indhold til årsmøderne er med på næste møde. 

 

4. Nationalpark Thy repræsentant 
Med udgangen af 2016 udløber Tage Espersens periode i Nationalpark Thys bestyrelsen; Loven 
giver kun mulighed for at man kan sidde i bestyrelsen i to perioder og ministeren skal derfor 
udpege en anden ud fra indstillinger fra HB. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning fremsender i 
løbet af efteråret et indstillingsbrev med anmodning om at indstille to kandidater - en mand og en 
kvinde. her vil højst sandsynligt være en frist på 3 uger til denne indstilling, hvorefter ministeren 
udpeger, hvem der skal sidde i bestyrelsen.  
Proceduren er sat i gang i Thy og foreningerne der er blevet bedt om at lede efter egnede 
kandidater. Forslagene er indsendt til Tage Espersen, Leif Bach og til Kredsformanden. De 
enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer har også selv haft mulighed for at lede efter egnede 
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kandidater. 
 
Efter opslag i Kredsen er der kommet to kandidater ind til posten som repræsentant i Nationalpark 
Thy: Tommy Nissen og Karen Serup. Kredsbestyrelsen tilsendes de mails som er indstillet efter.  
 
Kredsbestyrelsen skal komme med deres indstilling til posten, som skal videregives til 
Hovedbestyrelsen, der har den endelige indstilling. 
Tage erklærede sig inhabil , da den ene kandidat er Tages ægtefælle.  

 

Beslutning: 
 

KB indstiller i vilkårlig rækkefølge Tommy Nissen og Karen Serup.  

Der sendes besked til kandidaterne. 

 
5. Sommerskole for unge i DJ-regi 
Kredsen har fået en henvendelse fra Franz Holmberg fra DJ, som blandt andet er med til at afvikle 
kurser, men også sommerskole for de unge i DJ-regi. Han spørger om ikke det skal til Nordjylland 
i 2017.  
Praktiske oplysninger om jægersommerskolen: 
Der skal helst være mulighed for bukkejagt og en form for fiskeri på det sted vi finder. 
Sommerskolen er tre dage i alt to nætter for 20 børn 8-12 år. Der skal bruges 3-4 gennemgående 
frivillige, heraf en tovholder med organisationstalent. 
Alt det administrative står de for centralt, resten skal på lokale hænder. Det første år kommer 
Franz gerne og hjælper med opstart. Det er under overvejelse om der skal afholdes noget 
uddannelse for tovholderne, men dette er ikke på plads endnu. 
De frivillige må meget gerne være unge, friske og ikke have for mange DJ kasketter i forvejen 
skriver han.  
Overnatningen afhænger af lokale muligheder, men fint med shelter. 
maden laves typisk over bål og selvfølgelig af vildt, men andre muligheder er ikke udelukket. 
Programmet  udarbejdes med en skabelon med overordnede aktiviteter, som der fyldes på lokalt 
alt efter muligheder og de frivilliges egne spidskompetencer. 
Jægerforbundet klarer tilmeldingen.  
Tidspunktet ligger i de første uger i sommerferien, imens der stadig er bukkejagt. 
Børneattester og andet praktisk varetages af sekretæren i DJ. Planlægningsmøde med ansvarlige 
afholdes i efteråret med 1-2 ansvarlige fra hver lejr 
 
Beslutning: 
Der var enighed om at afholde arrangementet i Kredsen.  

 

Henrik undersøgte mulighederne i Vesthimmerland, og tager opgaven med videre dertil.  

Grethe skriver til Franz og tilkendegiver Kredsens beslutning.  

 
6. Tilbagemelding og evaluering af strategimøde afholdt 29. september. 
 
Beslutning: 
Der var blandt de deltagende bred enighed om at det var et godt og velforberedt strategimøde. Emnet skæres 

til løbende, Michael Stevns er tovholder på projektet.  

 
7. Evaluering af Nyjægerdag 16 i Fleisborg og fastlæggelse af NJD 2017 
 
Beslutning: 
Godt arrangement pænt fremmøde. 

Fint tidspunkt at afvikle arrangementet. Godt at flytte arrangementet rundt i kredsen.  Godt med 

annoncering via FB og tidlig annoncering.   

Det aftaltes at afvikle nyjægerdagen i 2017 den 18 juni på Hadsund Skydecenter. 
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8. Hjørring Dyrskue 2017  
I 2017 bliver det den 16 og 17 juni, Regner og Fritz har deltaget i et info møde, standpladserne er gratis.  

 

Beslutning: 
Dyrskuet bliver arrangeret som et kreds arrangement. 

Leif Bach er forhindret i at deltage i dette pga. HB møde. 

 

 

 
9. Kredsorientering herunder 
 

 Koordinatorroller Web, Hund, Bue, Vildtplejerådgiver 

 Kredsunderviser Hund 

 Jagt og fiskedag Thy 16. oktober 

 Markvildtarrangement 22. november 

 Opstartsmøde Outdoor 

 KO-møde november 

 Formandsmøde 8. november - Husk tilmelding 

 Udvikling K1 - PR mv. 4. februar. 
 
 
Beslutning: 
 
Jens Stevns er pt. kredsens eneste vildtplejerådgiver. 

Hunde , bue og web koordinatorene har ønske om at stoppe, så der skal søges efter nye.  

 

Der er nu rekvireret 2 kredsundervisere på hundeområdet. Der kommer information ud om dette via 

nyhedsbrev.  

 

Markvildtarrangement på Landbo Nord den 22 november sendes ud lokalt i foreningerne via KB 

medlemmerne.. 

Der afholdes KO møde den 29 november denne gang med deltagelse af HB-medlem, KB-formand og 

Kredskasserer. 

 

Outdoor startes op nu. Inviterede til første møde er sendt ud og afvikles i Hjallerup, hvor de første aftaler 

om messen skal på plads med tovholderne.  

 

NB: Husk tilmeldinger til Formandsmødet. Der skal tilmeldes særskilt til spisning - max. 2 per 

forening. 

 

PR materiale til Kredsens udviklingsdag sendtes rundt til KB, som har ansvaret i hver deres 

jægerråd for opsamling af tilmeldinger fra deres del af Kreds 1. Deadline for tilmelding er 10. januar.  

Kredsbestyrelsen nikkede til opgaven med opsamling.  
 

 

 

 
10. Hjortevildt - orientering v/Tage 
Hjortevildtsforliget ligger stadig hos ministeren og afventer endelig godkendelse. Mandag den 10 oktober 

holdes der møde i det nordlige hvor fokus er på den forestående kæbeindsamling, Lars Haugaard, fra DCE, 

som er ansvarlig for kæbeundersøgelsen kommer og holder et indlæg om dette. Herudover deltager 

repræsentanter fra jægerrådene, hjortevildtgrupperne og de respektive backinggrupper samt naturstyrelsen.  
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11. HB-orientering 
Referatet fra sidste HB møde ligger som vanligt på hjemmesiden. Det var et langt møde, hvor vi brugte en 

del tid på bla. strategiprocessen, jagtidsprocessen , budget 2017 og hjortevildtet. 
Et andet af punkterne var en ændring af lokalforeningspuljen og retningslinjerne for denne. Vi ændre 

proceduren for 2017, således der bliver 4 ansøgningsrunder. Der åbnes op for hurtig ansøgning, hurtig 

sagsbehandling og hurtig udbetaling af det ansøgte beløb, hvilket jeg håber på giver flere spændende 

ansøgninger. 
  
Vi har sat gang i processen omkring den nye strategi – jeg syntes vi havde et konstruktivt og spændende 

møde med kreds 2 og 3 i sidste uge. Der samles nu op fra de 2 andre møder, og herefter kommer der et 

oplæg som vi skal have formidlet ud til debat blandt vores medlemmer – jeg vil gerne høre jeres mening 

omkring hvilket engagement i tror vi møder ”derude”. 
  
Jagttidsprocessen venter også lige om hjørnet – vigtig vi får informeret godt omkring dette. 
  
Udsætningsforliget nærmer sig også med hastige skridt. Mange møder og initiativer har igennem det sidste 

års tid været medvirkende til at vi er på vej i den rigtige retning – men vi er ikke i mål endnu. De sidste 

aftaler ikke helt på plads , men vi arbejder målsat på dette. 
  
I sidste uge ”genoplivede” vi eventmagerne. Et spændende møde hvor vi kom godt omkring bla. 

udstillingspuljen, de ”faste arrangementer”, økonomi, temaer, forventninger, mm. 
Puljen på kr. 300.000,- flyttes over i medlemsudvalget i 2017 budgettet , idet meget af det der skal satses på 

er rekruttering og fastholdelse. 
Det afstedkommer også at sammensætningen af medlemsudvalget ændres pr 1 jan 2017. Et nyt 

kommissorium skal udfærdiges og godkendes af HB. Det kommer bla. til at betyde at hver kreds skal 

udpege et medlem til Medlems- & rekruteringsudvalget.  
  
Jeg er blevet indsat i et lille hurtigt arbejdende Jubilæumsudvalg. Der skal ikke herske tvivl om at vi vil 

markere DJ´s 25 års jubilæum næste år. Vi har drøftet mange spændende tiltag, og er kommet til den 

konklusion at det skal nå helt ud til lokalforeningerne, aktiviteterne, det enkelte medlem, men selvfølgelig 

også repræsentantskabsmødet – spændende om det udløser kampvalg for at komme til det i 2017. Men glæd 

jer, der bliver noget for en hver smag tror jeg.  
  
Umiddelbart efter sommerferien nedsatte vi et mindre udvalg der skulle være med til at kigge vores 

medlemssystem efter i sømmene. Jeg syntes vi fik taget fat på mange af de udfordringer og 

problemstillinger vi støder på i hverdagen. Vi fik afleveret mange gode input til administrationen. Planen er 

at vi i løbet af november lancere det nye medlemssystem. Jeg tror meget på dette lykkes til gavn og glæde 

for bla. lokalforeningerne (formand og kasserer) 
  
Jagtens Hus er indviet, og vi har efterflg. haft et par åbenthusdage for medlemmerne. Jeg har selv været med 

en af dagene og syntes vi gav de fremmødte et rigtig godt indtryk af projektet. Alle gav positivt udtryk for at 

det var rigtig godt, og super flot byggeri. Der er flere åben hus dage her i efteråret, og vi planlægger at lave 

et antal i løbet af foråret 2017. 
  
I forrige uge havde vi møde i bueudvalget. Her var der bla. et ønske om at få flere buetrailere. Vi har i dag 2 

stk . der skal dække hele landet, hvilket umiddelbart er en udfordring. Vi ser på om der er mulighed for flere 

fondsansøgninger. 
  
Så er der godt gang i det orange sikkerhedsmateriale fra Dansk Jagtforsikring A/S. Der har været godt 5oo 

bestillinger siden 1 sep.og til dato (5okt)  Det er min vurdering at der i år er nok af div. materialer på 

hylderne, så tøv ikke med at opfordre og bestille – det koster kun portoen = kr. 55.00 
  
Sluttelig er der hele hjortevildtdebatten, hvor der informeres om projekt kæbeindsamling i Kreds1. Dette 

blev orienteret om på kredsbestyrelsesmødet og der var enighed om at det var et projekt man ville støtte op 

om. Der går særskilt information ud om dette senere. Men det går ud på at alle kæber fra hjorte over 1 

år/spidshjort skal indsamles for at indhente data om alder på disse.  
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12. Nyt fra jægerrådene 
 
Mariagerfjord har oprettet naturråd, Per Seedorf er medlem af det. 

Jammerbugt vil gerne undersøge muligheden for et skydecenter, har besøgt Vingsted for at udveksle 

erfaringer. 

Vesthimmerland,  ikke noget nyt 

Hjørring, 14 ud af 16 foreninger deltager i arbejdet. Sindal forsøger at etablere hjortebane men mangler 

tilsagn fra lodsejere. 

Frederikshavn, har afholdt foredrag med Freddy Wulff, ringe tilslutning. Den 19 november afholdes 

publikums jagt. 

Rebild, afholder møde den 13 oktober 

Mors, jagthorn er startet for 3 sæson, vil gerne bruge riffelbanen til riffelprøven  men får afslag. 

 

13. Næstemøde er 8. november - formandsmøde - næste ordinære møde er december. 
Beslutning: 
 
Næste møde er den 15 december i Flejsborg 

 
 
Mødet sluttede 22.30  

 
Da mødet sluttede en halv time over aftalt tid, aftaltes det at se på 
mødeplanlægningen i forhold til punkter på dagsordnerne fremadrettet.  
 
 
Underskrevet Kredsbestyrelsen 
 

Funktion Navn Jægerråd Underskrift 

HB Leif Bach   
 

Kredsformand Grethe Jakobsen   
 

Næstformand Kim Fredholm Morsø  
 

HB-suppleant Tage Espersen Thisted  
 

Kasserer Henrik Juhl Jensen Vesthimmerland  
 

Sekretær Mogens Engedal Rebild   
 

 Regnar Bæk Hjørring  
 

 Fritz Pedersen Frederikshavn   
 

 Peter H. Pedersen Jammerbugt  
 

 Per Seedorf Mariagerfjord  
 

 Jørgen B. Jakobsen Ålborg  
Afbud 

 Christian Nørgård Brønderslev  
Afbud 

 


