
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2016-11-14 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby  
 
Mødedeltagere Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
  Jens Hovmand, Kasserer (JH) 

Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 
Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 

  Lars Kragh Jacobsen (LJ) – Faxe 
Henrik Bech (HB) – Lolland 

 
Afbud  Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 
 
Fraværende  Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
 
Referent  Sven-Erik Johannesen 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde 
2. Orientering om kredsens aktuelle situation 

a. Formand 
b. Næstformand 
c. Kasserer 
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 
6. Årsmøder 2017 
7. Kredsmøde 2017 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
9. Evt. 

 
1. Godkendelse og underskrift af protokollat/referater fra sidste møder 

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 Beløbet fra Skovens Dag i messepuljen (10.000,-) er allokeret til Sørby-Markedet til 
næste år. Messepakke samt telt kan lånes af Kredsen. Tal med Morten Bohne 
vedrørende laser-shot samt hvordan telt skal bruges. 

 Markedsbeskrivelse: KJ sender beskrivelse for Sørbymarkedet i nærmeste fremtid. 

 Den første af NST invitationsjagter er afholdt. Et enkelt af de inviterede mødte ikke op 
og meldte heller ikke afbud. Næste invitationsjagt afholdes 18. november. SJ sender 
opdateret liste. Kopier KB ind på invitationer. SJ sender reglerne for fordelingen af NST 
invitationsjagter rundt til KB. 

 Der er kun 1 person fra Slagelse, der har vist interesse for at deltage på NST 
invitationsjagt 5. januar 2017 i Jyderup. Slagelse vender tilbage senest søndag 20. 
november med liste. 
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 Skydebanekapacitet: mangler info fra Ringsted, Næstved og Guldborgsund. 

 Henrik Wad Jørgensen er ny regional hjortevildtsformand i region Sydsjælland. 

 Bo og Jesper har gennemført og bestået kursus i vildtpleje og er færdiguddannede 
vildtplejerådgivere. Kursusbevis fra DJ fremsendes til dem i den nærmeste fremtid. 

 Medlemstallene i kreds 6 pr. oktober 2016 sendes til info i nærmeste fremtid. 

 Diskussion om vigtigheden af medlemmerne hører til i en jagtforening og ikke som 
direkte medlemmer af DJ. 

 
B. Næstformand 

 JS: Årets Vildtret – 700 besøgende. Særdeles godt arrangement. 

 Der er mange samtaler med folk, der har observeret døde fugle. Fugleinfluenca spøger. 

 NST jagt: ikke meget vildt. 

 Jægerrådet i Vordingborg fungerer ikke optimalt. Søger gode ideer til at få Jægerrådet 
til at fungere. 

 
C. Kasserer 

 JH: Budgettet ser godt ud. Vi har ca. 60.000,- tilbage. 

 Kørselsregnskab skal være hos JH senest 1. december. 
 

D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 SR: Har haft møde med embedsfolk i Næstved kommune sammen med DJ vedrørende 
naturprojekterne. 

 KJ: Er i en proces i Jægerrådet, hvor der strammes op på kommunikationen i 
Jægerrådet og blandt jagtforeningerne. 

 LJ: Er kommet lidt længere med nyjægerjagt i Faxe. Håber på et tidspunkt, at det bliver 
realiseret. Har været på kursus som kredsunderviser (hund). Skal igen i det nye år. 
Forventes at være færdig inden Kredsmødet. Vil gerne fortælle lidt om 
kredsunderviserfunktionen til Kredsmødet. 

 LJ: Har været på Bondens Marked på Gisselfeldt. God oplevelse. 

 NBL: Har holdt et fællesmøde i Ringsted med tillidsfolkene og havde en gæstetaler fra 
DJ. Mødet gik mest på at skaffe medlemmer og se fremad. Bueskydningen i Ringsted 
skal startes op. Der skal søges midler til udstyr. 

 HB: Var til Årets Vildtret – god oplevelse. 
  

3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH: Gravtræning udgår ved udgangen af året. Vil forsøge at få dispensation til at 
fortsætte. 

 Vildtobs er et problem, men forventes at køre tilfredsstillende 1. marts 2017. 
 

4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Ud over de i Jæger og på nettet annoncerede aktiviteter, er der ikke nogen. 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 SR: er det muligt, at få et eksemplar af Jæger tilsendt til en kommune / grønt forum? 
SEH undersøger. 

 SR: Brug Åben Skole-arrangementer til at promovere jægerne og få kendskab til vildt 
og madlavning, skydning mv. 

 KJ: Kan vi lave en folder, der beskriver hvad de enkelte jagtforeninger i kommunen 
tilbyder af aktiviteter? Det er en opgave for Jægerrådet. Kan DJ mon lave en matrice for 
dette? Jægerrådene skal lave det selv indtil der evt. kommer noget fra DJ. 
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 SR: Hvordan kan jægerrådet fakturere kommunen for reguleringen? Kan faktureres via 

den enkelte jagtforening. 
 

6. Årsmøder 2017 

 Afholdes senest 4 uger før Kredsmødet. 

 Indkaldelse med angivelse af dagsorden 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 får muligvis 31 delegerede Rep-mødet, foreslås følgende fordeling: HB, 
Kredsformand samt 4 delegerede fra hvert Jægerråd, på nær Sorø, Ringsted og Faxe, 
der stiller med 3. 

 Lav en liste over de indstillede delegerede og suppleanter i prioriteret rækkefølge og få 
Årsmødets godkendelse. Navn, medlemsnummer og e-mailadresse sendes til 
Kredsformanden, der medtager dem til Kredsmødet, hvor endeligt valg sker. 

 Såfremt Årsmødet har forslag til vedtægtsændringer, skal de sendes til 
Kredsformanden umiddelbart efter Årsmødet. 

 Årsmøderne afholdes som følger: Slagelse: 2017-01-24 / Sorø: 2017-02-04 / Ringsted: 
2017-01-03 / Næstved: 2017-02-02 / Faxe: 2017-02-08 / Vordingborg: ? / 
Guldborgsund: 2017-02-07 / Lolland: 2017-01-26 

 Såfremt Jægerrådsmødet ønsker deltagelse af HB-medlemmet skal de give besked til 
SEH. 

 
7. Kredsmøde 2017 

 Afholdes 2017-03-11 

 Afholdes på Damme Kro 

 Er indrykket i Jæger. 

 Invitationer sendes til Hans Henrik Erhardi, Lars Richter, Kristian Stenkjær, Ole Eriksen, 
DJ’s Formand, DJ’s direktør. 

 Hornblæsere: SJ spørger jagthornskoo om at tage blæsere med 

 Dirigentforslag: Susan Jørgensen. SJ spørger Susan. 

 Indskrivning: kasserer og sekretær 

 Øl / vand sedler udleveres til gæsterne, koo og kredsbestyrelsen. 

 SJ sørger for stemmesedler fra DJ, bærbar samt projektor. KJ sørger for 100 
kuglepenne, der medbringes til næste kredsbestyrelsesmøde. 

 JH har aftalt med Damme kro, at de laver en menu svarende til sidste år, og prisen er 
den samme: 160 kr. for frokosten og 55 kr. for morgenmaden. Morgenmad og kaffe 
betaler Kredsen. 

 Gæster reserveres plads med navneskilt 

 Æresbevisninger indstilles til SEH inden nytår. 
 

8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Mandag 20. februar kl. 18.30. 
 

9. Evt. 

 Nyhedsbrev sendes ud denne uge. Er der nogle, der har noget, de ønsker at 
kommunikere? Sendes til SJ indenfor et par dage. 

 Frank Lilholm: vil det være en ide med hestevognskørsel rundt i et lokalt markvildtlav til 
næste koo-møde? 

 JH: Vil formanden sørge for, at referatet sendes til webmaster? SJ: Ja  
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 JH: Jægerrådet har forespurgt REFA om at anskaffe containere til vildtaffald. Har fået 

oplyst, at det kan den enkelte selv sørge for via indkøbte sække. 

 NBL: Formandsmøde? Der kommer indbydelse indenfor den nærmeste fremtid. 


