
KREDS 6 
NYHEDSBREV 11 / NOVEMBER 2016 

Kære jæger i Kreds 6. 

 

Regional hjortevildtsformand – Sydsjælland 

Kreds 6 og Kreds 7 har gennem en periode 

søgt efter en afløser for Jakob Bak som 

formand for Region Sydsjællands 

hjortevildtsgruppe. Vi kan med glæde oplyse, 

at Henrik Wad Jørgensen, Svebølle, er 

udpeget som ny person på posten. Henrik har 

gennem en årrække været dybt involveret i 

hjortevildtarbejdet i området og har bl.a. 

bidraget med materiale til bogen ”Kronvildt 

på Sjælland”. Der skal lyde stor tak til Jakob 

Bak for hans indsats gennem årene og et 

hjerteligt velkommen til Henrik. 

 

Vildtplejerådgivere 

Stort tillykke til Bo Højlund og Jesper Schytte 

med gennemført og bestået kursus i vildtpleje. 

De er begge nu færdiguddannede 

vildtplejerådgivere og står sammen med 

Mikael Kirkhoff Samsøe klar til at rådgive 

medlemmer af jagtforeninger i Kreds 6. 

 

Strand- og havjagtskoordinator 

Vor strand- og havjagtskoordinator Mogens 

Raae har efter moden overvejelse besluttet at 

stoppe grundet alder. Vi søger derfor efter en 

ny koordinator, der kan tage over for Mogens. 

Hvis du går meget op i strand- og havjagt, kan 

se dig selv i en sådan position og synes det 

kunne være interessant at høre nærmere, så 

tag endelig kontakt med Kredsformand Sven-

Erik Johannesen, der kan give flere 

informationer. 

 

Jægerrådets Årsmøde 

Afholdes senest 4 uger før Kredsmødet. 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden iht. 

vedtægterne skal ske senest 4 uger før 

Årsmødet via Jæger. 

De delegerede inkl. suppleanter til 

Repræsentantskabsmødet skal indstilles til 

Kredsmødet på det enkelte Årsmøde. 

Kreds 6 forventes at råde over 31 delegerede 

til Rep-mødet, og foreslås til Kredsmødet med 

følgende fordeling: HB, Kredsformand samt 4 

delegerede fra hvert Jægerråd, på nær Sorø, 

Ringsted og Faxe, der hver stiller med 3. 

Husk, at såfremt Årsmødet har forslag til 

vedtægtsændringer, skal de sendes til  

 

 

Kredsformanden umiddelbart efter det 

afholdte Årsmøde. 

 

Kredsmøde 2017 

Tid: 2017-03-11 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Damme Kro, Damme Kro, 

Fanefjordgade 162, 4792 Askeby 

Tilmelding: Indtjekning fra kl. 09.00 – 09.50, 

hvor Kredsen er vært ved en kop kaffe og 

morgenbrød. Hver Jagtforening kan deltage 

med 1 person for hver påbegyndt 50 

medlemmer. Den enkelte jagtforening bedes 

oplyse medlemsnummer samt navn på de 

deltagende senest 25. februar 2017 til 

Kredssekretæren kim@christoffersen.mail.dk. 

Hver jagtforening bedes ligeledes indbetale 

160,- per deltager for frokost til reg.nr.: 7854 

kontonummer: 0001295172 med angivelse af 

foreningsnummer og antal deltagende. (eks.: 

6103 - 3 personer) senest 25. februar 2017. 

Såfremt der ikke er tilmeldt og betalt rettidigt, 

kan man ikke påregne deltagelse i frokosten. 

Drikkelse betales særskilt på Damme Kro. 

Dagsorden: 

Velkomst ved Formanden 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om kredsens virksomhed 

3. Orientering om kredsens økonomiske 

forbrug, ved kassereren 

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (udgår – 

næste gang i 2020) 

5.A Valg af suppleant for HB-medlem (udgår 

– næste gang i 2020) 

6. Valg af Kredsformand (udgår – næste gang 

2018) 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem 

8. Valg af fagkoordinatorer 

9. Valg af repræsentanter til 

repræsentantskabsmøde 2017 

10. Indkomne forslag iht. vedtægterne. 

11. Eventuelt 

 

P.b.v. 

 

Sven-Erik Johannesen 

Kredsformand 

Egevangen12@privat.dk 
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