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Dagsorden/referat. 
 
Kredsbestyrelsesmøde med koordinatorer den 30. november 2016 kl. 19.00  
Sted: Ejby Hallerne, Halvej 5 5592 Ejby 
Referent: JT/GGJ 
Ordstyrer: GGJ      

                                         

 Kredsbestyrelse: 
 

 

Mødedeltagere. 
 

GGJ Georg Guldberg Jensen DJ Langeland/Kredsformand 

TJ Torben Jensen DJ Svendborg 

FLR Frowin Lennart Rasmussen DJ Nordfyn 

NCJ 
 

Niels Christian Johansen DJ Middelfart 

AHJ 
 
HJ 

Asbjørn Hellesøe-Jensen DJ Odense 

JT Jens Thomsen DJ Faaborg-Midtfyn 

MA Morten Asserbo DJ Assens 

HJ Henrik Juhl DJ Ærø 

   

Kredskasserer:  

PBS Per Bo Sørensen Kredskasserer 
 

  

Hovedbestyrelsesmedlem:  

   
K 

Vakant Hovedbestyrelsesmedlem 

  

Koordinatorer: 

 

Koordinatorer: 

 

KB Kim Broholm Vildtpleje og jagtsti 

SJ Steffen Jensen Bue 

AG Arne Greve  Skydevogne 

PEN Poul Erik Nielsen Riffel 

TJ Torben Jensen Kursus + web 
 BR Bjarne Rullhøj 

 

Flugtskydning 

 

FLR Frowin Lennart Rasmussen Nyjæger 

JA Jerrik Andersen Regulering  

NCJ Niels Christian Johansen Hunde 

BA            Brian Andersen Jagthorn 

PNO Per Nyegaard Olesen Friluftsrådet, Nord 
 KH           Knud Hansen Friluftsrådet, Syd 
 KLN Karsten L. Nielsen Strand & Havjagt 
 

EBA         Erik Bech Andreassen Hjortevildtgruppen Fyn 

Fraværende/gæst

er 

Per Bo Sørensen, Henrik Juhl, Per Nyegaard Olesen, Morten Asserbo, Steffen 

Jensen, Asbjørn Hellesøe-Jensen, Torben Jensen, Knud Hansen (ikke meldt afbud)  

GÆSTER: Hans Haarsløv, Jægere mod Cancer 

                     Michael Søgaard, Kredsunderviser – hunde 

                     Vagn Leth, Kredsunderviser - hunde 
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Punkt 01 

Orientering/beslut

ning. 

 

Siden sidst ved GGJ 

Referat. 

GGJ orienterede om Haglskydeprøverne i 2017. NST har opsagt aftalen med DJ. Prøverne 

skal i licitation og antallet af prøver bliver i kreds 5 reduceret med 33% (fra 6 prøver i 2016 

til 4 prøver i 2017) Prøverne i 2017 er fastlagt og der er indgået aftaler med banerne. 

Ekstraordinært møde i Jægerforum er afholdt vedr. finansiering af fremtidige opkøb af jord. 

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget fra SVANA, der peger på specifikke arealer (ca. 20 ha.) 

og med den grov skitserede økonomi. 

Kredsens nye Laserkino er snart klar til afhentning. PEN og GGJ bliver instrueret i brugen 

og PEN vil fremadrettet varetage opbevaring og udlejning. Bestyrelsen bedes aftale 

udlejningsgebyret etc. på næste møde. 

Formandsmødet den 7. dec. 2016 kommer i vid udstrækning til at omhandle den fremtidige 

strategi i DJ. Alle Jægerrådsformænd er inviteret og det er vigtigt vi er talstærkt 

repræsenteret fra kredsen!  

 

 

 
 

Punkt 02 

Orientering/beslut

ning. 

 

Hans Haarsløv vil fortælle om Jægere Mod Cancer (JMC) Hvilke muligheder er der for at 

støtte det gode formål og hvad er status. 

 

 

 

Referat. 

Hans Haarsløv som er ambassadør for ”Jæger Mod Cancer” gav en fin beretning om JMCs 

virke og præsenterede samtidig de mange forskellige produkter JMC sælger. Alle indkomne 

beløb og indtægter ved salg går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse. Til d.d. er der 

indsamlet 503.600,00 kr. Jagtforeninger og jægere der er interesserede i at høre mere om 

mulighederne i den gode sag, kan kontakte Hans på tlf. 4033 9240 eller læse om JMC på 

www.jmcancer.dk  
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Punkt 03 

Orientering/beslut

ning. 

 

Ansøgning fra Svendborg Jægerråd om op til 3.000 kr. til Kragens dag. 

 

 

 

 

Referat. 

Udsat til næste møde pga. Torben Jensens sygdom 

 

 
 

Punkt 04 

Orientering/beslut

ning. 

 

Svendborg Jagtforening har ansøgt om tilladelse til at afholde et flugtskydnings og 

riffelinstruktør kursus i 2017. Skal vi ændre tidligere beslutning? 

 

 

 

Referat. 

Kredsen fastholder tidligere beslutning! Kredsen har i dag ca. 325 flugtskydnings-

instruktører og ca. 125 riffelinstruktører. Hverken kredsbestyrelsen, flugtskydnings og 

riffelkoordinatoren ser derfor behovet for at uddanne nye instruktører p.t. Der er heller ikke 

udtalt ønske herom fra kredsens jagtforeninger. 

De øvrige kredse afholder et meget beskedent antal flugt og riffelinstruktør kurser i 2017. 

Kreds 5 skal derfor heller ikke konkurrere med de øvrige kredse, om det beskedne antal 

kursister. 

 

Kalø oplyser endvidere, at det koster DJ ca. 900 kr. pr. nyuddannet instruktør! 

 

Kredsbestyrelsen og koordinatorerne for de to pågældende områder ser derimod et meget 

stort behov for efterdannelse af kredsens instruktører og anbefaler derfor stærkt 

jagtforeninger, der har mulighederne, at etablere efteruddannelseskurser for de to områder 

. 

Kredsens kursuskoordinater vil sikre, at instruktørlisterne med specielt antallet af 

instruktører er valide.    
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Punkt 05 

Orientering/beslut

ning. 

 

Kredsens økonomi ved GGJ 

 

 

Referat. 

GGJ orienterede kort om kredsens økonomi. Vi betaler iflg. indgået aftale ved bestillingen, 

en tredjedel af det nye Laserkinos kostpris samt det bestilte telt til do. Kredsen indkøber en 

projektor af god kvalitet og øvrigt nødvendigt udstyr hertil, så vi ved arrangementer kan 

vise fx PowerPoint og video præsentationer/instruktioner. GGJ stiller nødvendig PC til 

rådighed indtil videre! 

To af Kredsens skydevogne er i meget dårlig stand. AG undersøger derfor mulighederne for 

indkøb af to nye/brugte trailere. Trailerne må meget gerne være mindre, da de nuværende 

ikke er særlig håndterbare. AG og GGJ vil afdække mulighederne, herunder priserne på 

trailere. AG vil supplere varelageret til skydevognene, så der er noget at starte 2017 med. 

GGJ orienterede om, at der vil blive strammet op omkring fremsendelse af fx kørselsbilag. 

Oplysninger som fx afgangsadresse og destination skal oplyses 100%. Bilag for kørsel og 

eventuelle udgifter skal også sendes til kredskasseren månedsvis. 

GGJ har anbefalet økonomi afd. at udarbejde nye bilag, der giver mulighed for at afgive de 

ønskede og relevante oplysninger.    

 

 
 

Punkt 06 

Orientering/beslut

ning. 

 

Kredsårsmødet 2017. Dagsorden og evt. indlæg fra bestyrelsen og koordinatorerne. 

 

 

 

 

Referat. 

GGJ ønskede oplyst, om der er koordinatorer eller bestyrelseskollegaer, der ønskede særlige 

indlæg på kredsårsmødet. Ønsker fremsendes til GGJ snarest. NCJ ønsker en debat om 

Råvildtsygen på Fyn. Der var enighed om, at tiden ikke tillader længerevarende debatter, 

men at emnet bestemt er interessant. Anbefalingen er derfor, at kredsen arrangerer et 

særskilt møde desangående, meget gerne kombineret med andre og tidssvarende emner. 
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AG opfordrede til, at årsmøderne igen afholdes som et heldagsmøde. Grunden til dette 

ønske skal ses i lyset af, at et aftenmøde ikke levner tid til lange og komplekse debatter. 

GGJ oplyste, at omkostningerne til et heldagsmøde er væsentlig større, end et aftenmøde. 

Dagsmøder kræver også egenbetaling, typisk 250 kr. pr. deltager, hvorimod et aftenmøde 

kan afholdes indenfor budgetrammerne og derfor ikke kræver egenbetaling fra den enkelte 

jæger eller jagtforening. GGJ lovede, at mødedeltagerne til årsmødet, vil blive spurgt 

angående aftenmøde/dagsmøde og at bestyrelsen sikkert vil imødekomme mødedeltagernes 

ønske! 

 

ALLE koordinatorer bedes fremsende en kort /max 1 A4 side) beretning for deres virke i 

2016 til GGJ senest den 1. februar 2017.  

 

 
 

Punkt 07 

Orientering/beslut

ning. 

 

Præsentation af nye koordinatorer og kredsunderviserne for hunde.  

 

 

 

 

Referat. 

Erik Bech Andreassen (EBA) takkede for opbakningen og valget til formand for 

Hjortevildtgruppen Fyn. EBA orienterede om, at første møde i Hjortevildtgruppen afholdes 

mandag den 5. dec. 2016. Oplæg til den fremtidige forvaltning af dåvildtet er næsten på 

plads. Oplægget er drøftet og gennemgået med Norbert F. V. Ravnsbæk. 

EBA orienterede om, at den estimerede bestand af dåvildt i kredsen består af ca. 11.000 dyr, 

hvilket er ca. 25% af den samlede bestand i DK og at kreds 5 derfor er væsentlige i de 

fremtidige forvaltningsplaner. 

 

Jerrik Andersen (JA) Reguleringsjægerkoordinator orienterede om, at der i foråret 2017 vil 

blive afholdt et kursus for potentielle nye reguleringsjægere. Årsagen hertil skal ses i lyset 

af, at flere jægerrådskontakt personer for reguleringsopgaver mangler folk. Det er positivt at 

reguleringsopgaverne er stigende i antal. Kurset er omkostningsneutralt for kredsen. 

De enkelte Jægerråd fremsætter ønske til JA om og antal jægere de ønsker uddannet. 

Kurset bliver efter aftale med Gudbjerg Jagtforening, afholdt i deres klubhus. 

Vedr. Elmelund orienterede JA om, at SVANA giver 4 kunstrævegrave. Tre til nedgravning 

og en etableres oven på jorden. Vi får hjælp til nedgravningen af en rendegraver, men JA 

ønsker alligevel hjælp. Interesserede bedes derfor rette henvendelse! 
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JA koordinerer tidspunkt etc. med SVANA og de interesserede, som forhåbentlig melder 

sig. 

JA er blevet kontaktet af De Fynske Pelsdyravlere for hjælp til forskellige formål! 

JA har en medhjælper/assistent i kikkerten, men mangler kontaktoplysninger på 

vedkommende! NCJ fremsende hurtigst muligt data til JA. 

 

Bjarne Rullhøj (BR) ny flugtskydningskoordinator takkede for tilliden. BR vil blive 

supporteret af Flugtskydningsudvalget, kredsen og afd. på Kalø, hvor flugtskydningen 

hjemhører under. BR er allerede indkaldt til næste møde i Flugtskydningsudvalget, som 

afholdes den 26. januar 2017. 

 

Brian Andersen (BA) er tiltrådt hvervet som kredsens nye jagthornskoordinator. BA 

orienterede om et netop afholdt møde med de fynske blæsergrupper og et kommende møde 

den 14. januar 2017 i Jagthornsudvalget. 

BA fortalte også, at kreds 5 ved Nordfyns Jagtforening har tilbudt at arrangere FM i 

jagthorn i 2018. Det er glædeligt, at fynske jagtforeninger byder ind ved afholdelse af store 

arrangementer. JWK vil assistere BA i nødvendigt omfang med fx at arrangere 

duelighedsprøver etc. 

 

Michael Søgaard (MS) Tåsinge Jagtforening og Vagn Leth (VL) Gudbjerg Jagtforening 

præsenterede sig som de nye kredsundervisere indenfor hundene. MS og VL takkede for 

opbakningen og fortalte, at entusiasmen og engagementet er meget stort. Målet er at blive 

DJ´s bedste kredsundervisere! 

MS og VL har allerede deltaget i det første weekend kursusforløb på Kalø, som følges op af 

yderligere efteruddannelse således, at de bliver rigtig godt rustet til opgaverne. 

MS og VL udarbejder et kort skriv, indeholdende kontaktoplysninger og som beskriver 

Deres virke som Kredsundervisere. Oplysningerne med et vellignende billede af MS og VL 

sammen sendes til Webkoordinatoren (TJ) til indlæggelse på kredsens hjemmeside. 

NCJ ønskede MS og VL tillykke med valget og udtrykte et stort håb om et godt og 

konstruktivt samarbejde fremadrettet. 

GGJ ønskede alle tillykke og udtrykte glæde over, at kredsen har dygtige og engagerede 

jægere i alle funktioner. GGJ orienterede også de nye koordinatorer om vigtigheden i, at de 

har kredsbestyrelsen bag sig, når de deltager i div. aktivitetsudvalgsmøder. 

GGJ orienterede også om, at koordinatorerne gerne må have en medhjælper/assistent til at 

hjælpe med opgaverne. Medhjælperen/assistenten vil få dækket sine udgifter, når udgifterne 

kan relateres til funktionen. Det er den enkelte koordinator der selv finder sin 

medhjælper/assistent. Det er dog vigtigt at påpege, at det er koordinatoren der har det 

overordnede ansvar   
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Punkt 08 

Orientering/beslut

ning. 

 

Flugtskydningskoordinator. Kredsen søger en ny koordinator efter MA er fratrådt hvervet.  

 

 

 

 

Referat. 

Punktet udgår, da en ny koordinator er tiltrådt (BR) 

 

 
 

Punkt 09 

Orientering/beslut

ning. 

 

Bordet rundt 

 

 

 

 

Referat. 

JT mangler stadig data over kredsens udstyr, som fx skydevogne, kastemaskiner, 

haglbøsser, luftbøsser etc. Det er tidligere besluttet, at kredsen skal have udarbejdet en 

database med alt relevant udstyr/grej, der er identificerbare med serie nr. eller kan beskrives 

med ord, evt. billede og som har en større værdi.  

Det er derfor vigtigt, at ALLE indrapporterer til JT. JT vil herefter løbende ajourføre lister 

med kredsens materialer og udstyr. 

 

NCJ har problemer med regnskabet for en afholdt markprøve. På trods af vejledning og 

tilbud om hjælp, er regnskabet mangelfuldt og opfylder ikke DJ´s retningslinjer. Fænomenet 

med regnskabet fra den pågældende prøveleder er ikke nyt, men er det samme år efter år! 

Det er tidskrævende og særdeles utilfredsstillende! Derfor vil NCJ skrive til formanden for 

jagtforeningen, i hvis navn prøvelederen afholder markprøven. Stiller Jagtforeningen ikke 

en skriftlig garanti for, at der fremadrettet rettes 100% op på forholdene, må vi desværre 

afbryde samarbejdet med prøvelederen. Dette skal ses som en sidste chance og et håb om at 

jagtforeningen vil assistere sin prøveleder.  

 

KB orienterede om FM i jagtsti, som i 2017 afholdes i kreds 5 regi. Hvis de sidste detaljer 

falder på plads, herunder etableringen af en midlertidig skydeplads, afholdes mesterskabet i 

Elmelund, Lykkedes dette ikke, er et andet areal i kikkerten.  
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KB, AG og PEN har allerede afholdt et planlægningsmøde vedr. mesterskabet. Interesserede 

hjælpere må meget gerne henvende sig til KB, som er kredsens ansvarlige. 

 

PEN oplyste, at der ved udtagelsesskydningen til FM i feltskydning på Hindsholm deltog 62 

skytter. Pen takkede den arrangerende bane, samt hjælperne for et godt samarbejde, men 

udtrykte samtidig lidt skuffelse over manglende repræsentation fra kredsbestyrelsen. Det er 

også et ønske, at de der arrangerede skydningen og han selv kunne få et totalt overblik over 

økonomien. Som det er nu kan PEN kun se hvad der bliver betalt af regninger, men ikke en 

endelig opgørelse over evt. overskud/underskud. 

 

AG orienterede om fremgang i aktivisterne for skydevognene i 2016 i forhold til 2015, men 

at der stadig er et stykke vej til tidligere tiders omsætning. Vagn Åge-Agri er ny mand på 

skydevognene og AG mener ikke, at der for nærværende, er behov for yderligere mandskab. 

 

 
 

Punkt 10 

Orientering/beslut

ning. 

 

Jægerrådsårsmøderne.  

 

 

 

Referat. 

Alle Jægerrådsårsmøderne er annonceret og planlagt. Datoer for de enkelte møder oplyses 

nedenfor. Oplysninger om lokalitet, dagsorden etc. kan søges på kredsens hjemmeside. 

Middelfart den 3. januar  

Odense den 4. januar  

Assens den 5. januar  

Faaborg/Midtfyn den 10. januar 

Langeland den 12. januar  

Nordfyn den 17. januar. 

Svendborg den 25. januar 

Nyborg den 26. januar. 

Kerteminde den 2. februar. 

Alle i 2017 
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Punkt 11 

Orientering/beslut

ning. 

 

Næste mødedato og sted (bestyrelsen) 

 

 

 

 

Referat. 

Næste møde afholdes for bestyrelsen onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.00 Er det muligt 

afholdes mødet Kielbjergvej 1, Ringe. 

 

 
 

Punkt 12 

Orientering/beslut

ning. 

 

Eventuelt 

 

 

 

 

Referat. 

GGJ takkede for god ro og orden. Mødet sluttede kl. 21.00 

 

 
 
 
 


