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Dato

2016-11-01 kl. 18.00

Sted

Svinøvej 157 4750 Lundby

Mødedeltagere

Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem
Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ)
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg
Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted
Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved
Lars Kragh Jacobsen (LJ) – Faxe
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund
Mogens Raae (MR) – Strand- og havjagtkoo
John Vinsbøl (JV) – Kursuskoo
Susan Jørgensen (SUJ) – Friluftskoo
Pia Grønning (PG) – Friluftskoo
Arne Nielsen (AN) – Hundekoo
Henrik Kjærside (HK) – Jagthornskoo
Finn Bertelsen (FB) – Medlems- og nyjægerkoo
Flemming Prægel (FP) – Riffelkoo
Frank Lilholm Pedersen (FLP) – Webkoo
Finn Hansen (FH) – Flugtskydningskoo
Torben Nielsen (TN) – Frivillig jagtprøvekoo
Finn Hvid Bertelsen (FB) – Nyjægerkoo
Mikael Kirkhoff Samsøe (MK) – Vildtplejerådgiver
Jesper Schytte (JSC) – Vildtplejerådgiverkursist

Afbud

Jens Hovmand, Kasserer (JH)
Tom Buxbom (TB) – Buekoo
Henrik Bech (HB) – Lolland
Morten Bohne Hansen (MBH) – Skydevognskommandør
Bo Højlund (BH) – Vildtplejerådgiverkursist

Fraværende
Referent

Kim Christoffersen

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Fællesspisning
Markvildtindsatsen i kreds 6 v/Lene Midtgård.
Hver koordinator informerer om 2 – 3 emner af interesse fra deres udvalg.
Kassereren orienterer.
Kredsformanden orienterer.
HB orienterer.
Evt.

Referat:
1. Spisning
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2 . Markvildtindsatsen i kreds 6 v/Lene Midtgård
Lene informerede om vores markvildtslaug i kreds 6, hvor vi har 12 stk.
Lene orienterede om de 5 grundregler, herunder om fremtiden for laugene og vigtigheden
af dem.
Lene gav eksempler fra hverdagens møder i laugene, herunder hvilken modstand og
medgang hun møder m.m. Der blev stillet spørgsmål og udvekslet meninger.
3. Hver koordinator informerer om 2 – 3 emner af interesse fra deres udvalg.
Henrik "Jagthorn" har kontaktet alle jagtforeninger, for at få et overblik over hvem og hvor
der blæses m.m. Han afventer tilbagemeldinger fra foreningerne. Henrik orienterede
endvidere om hvad der foregår i kredsen på jagthornsområdet.
Mogens Raae gav en orientering fra Nakskovs Fjorddag og Sørbymarket. Mogens
orienterede endvidere om Guldborgsund naturreservat m.m. Mogens stopper som
koordinator på grund af alder, hvilket er stort tab. Kredsen starter med at kigge efter en
afløser for Mogens.
Pia Grønning informerede om sager, som er oppe at vende i Friluftsrådet m.m.
Mikael Kirkhof informerede om ansøgning til tilskud af oprensninger af vandhuller samt
vedligeholdelse. Mikael informerede også om tilskudsmuligheder ved skovrejsning.
Jesper Schytte (næsten udlært vildtplejerådgiver) informerede om adaptiv forvaltning.
Flemming Prægel informerede om prøver og udtagelsesskydninger m.m.
Frank Lilholm venter på gode input til hjemmesiden og alle får et kærligt spark og en
henstilling til at vi skal komme med info til siden.
John Vinsbøl informerede om uddannelse og relevans, herunder kursusefterspørgsel m.m.
Finn Bertelsen informerede om at den nylig afholdte nyjægerjagt hos NST var overtegnet.
Man skal søge Nyjægerpuljen om tilskud til arrangementer m.m. Finn kom kort endvidere
ind på, at vi får et nyt medlemsregistreringssystem.
Torben Nielsen informerede om de frivillige jagtprøver samt dato for jagtprøverne m.m. Der
var 150 tilmeldte til den frivillige jagtprøve, heraf bestod de 56. Det går dog bedre til den
rigtige prøve.
Susan Jørgensen informerede om Friluftsrådet og om Næstved Kommunes Friluftråds
udfordringer. Endvidere kom Susanne ind på Natura 2000 m.m.
Arne Nielsen informerede om prøveudvalget og hundeaktivitetsudvalget. Han orienterede
om de prøver, som der er afholdt gennem året i kreds 6 og især Næstved Jagtforening fik
roser for den store indsats.
4. Kredsformand orienterer
 SJ orienterede om
 den nye regionale hjortevildtsformand i Sydsjælland
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messepakken hos SR
inventarliste, der skal opdateres inden jul
fordelingen af NST’s invitationsjagter
beklædning
SM i jagtsti i 2017
DJ møde med Søren Pind
Kredsmødet i 2017

5. Kasserer var ikke til stede, og Svend-Erik informerede efter nærmere aftale med Jens,
herunder at det fremover er muligt at benytte indscannede bilag i stedet for de originale.
6. Stig orienterede om at medlemssystemet bliver lagt om. Herudover lidt om Natura 2000
planer, hundeområdet og udfordringer om, at vi ikke længere må træne med levende ræv
ved gravhundetræning.
Stig gjorde opmærksom på, at DJ har 25 års jubilæum i 2017.
7. Under evt. orienterede Arne om ny kommende prøver i de forskellige hunderetninger.

