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Møde mellem jagtforeningsformænd i Kreds 5 d. 4. maj 2017: 
”Vi ser fremad, men lærer af det passerede” 

Af direktør Michael Stevns, Danmarks Jægerforbund 

 

Kreds 5 har her i foråret fået nye folk på posterne som henholdsvis kredsformand og 

hovedbestyrelsesmedlem. I sin takketale på kredsmødet i marts lovede hovedbestyrelsesmedlem 

Georg Guldberg Jensen, at han ville invitere jagtforeningsformændene på Fyn til et møde, så 

hurtigt han kunne samle dem. 

Der var således en god anledning til, at jagtforeningsformænd, kredsbestyrelse og HB-medlem tog 

en åben og fordomsfri drøftelse af indbyrdes forventninger til samarbejdet mellem foreninger og 

kredsbestyrelse om at skabe en stærk kreds 5, der står sammen om udvikling af jagten på Fyn. 

Som det er mange bekendt, bød 2016 på en del uenighed mellem enkelte jægerråd og 

kredsbestyrelsen med udskiftning af centrale poster til følge. Tilliden blev imidlertid ikke 100% 

genoprettet fra alle sider til den siddende, demokratisk valgte kredsbestyrelse, og nærværende 

møde skulle derfor være et element i at få dette bragt i orden. I invitationen – udsendt via 

landsdelens jægerråd – blev jagtforeningsformændene derfor opfordret til at benytte lejligheden 

til at give deres bud på, hvordan man ser, at det optimale samarbejde bør være fremover, 

herunder hvad man selv vil bidrage med. 

35 af Fyns 106 jagtforeninger tog imod tilbuddet om at møde op og næsten lige så mange havde 

skriftligt tilkendegivet, at de støttede initiativet, men desværre ikke havde mulighed for at være til 

stede. 

Efter kredsformand Michael Søgaards velkomst gennemgik hovedbestyrelsens næstformand, 

Henrik Frost Rasmussen, Jægerforbundets vedtægter, det vil sige de dele heraf, der handlede om 

kredsbestyrelsens og jægerrådenes rolle og opgaver. Særligt lagde han vægt på, at ethvert 

jægerråd i følge vedtægternes §17, stk. 3, skal konstituere sig med blandt andet jægerrådets 

repræsentant i kredsbestyrelsen. Denne vedtægtsbestemmelse bliver nemlig ikke efterlevet alle 

steder på Fyn i dag. 

Næste punkt på dagsordenen var en drøftelse af, hvad visionen for arbejdet og samarbejdet i  
Kreds 5 skulle være. Michael Stevns indledte dette punkt med at gennemgå nogle af de 

karakteristika, der kendetegner jagtforeningerne i kredsen. Det drejede sig blandt andet om 

jægerrådenes og jagtforeningernes størrelse og om de generelle tendenser, som mange 

foreninger bliver påvirket af.  
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Akkompagneret af Ejby-Hallens veltillavede rullepølse- og ostesnitter gik mødedeltagerne med 

ildhu til gruppearbejds-opgaven om at svare på følgende spørgsmål: 

a) Hvad skal din kreds lave? - Og hvorfor? 
b) Hvad skal dit jægerråd lave? - Og hvorfor? 
c) Hvad skal din jagtforening bidrage med til fællesskabet? - Og hvorfor? 
d) Hvad skal visionen for arbejdet og samarbejdet i Kreds 5 være? 
 
Svarene på spørgsmål a, b og c tog kredsformanden med hjem til bestyrelsen til videre 

bearbejdning, mens svarene til spørgsmål d) blev ivrigt diskuteret. 

Indholdet i den VISION, der fremover skal drive samarbejdet i Kreds 5 fremad kan beskrives ved 

følgende udsagn: 

 

 
 
 
 
 
 
 

Alle jægerråd deltager i kredsarbejdet. Der ses fremad, men man lærer 

naturligvis af sine erfaringer. Der er fælles fodslag, det vil sige en samlet 

kreds, der er bredest muligt forankret. Der samarbejdes i en god ånd med 

fuld tillid til de demokratisk valgte tillidsfolk. 

Der arbejdes med jagt, natur og regulering med plads til en stor grad af 

frivillighed. 
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Herefter drøftedes der nogle af de forudsætninger, der skal til, for at ovennævnte vision/mål kan 

nås. 

 Først og fremmest skal der være hyppig, gensidig, direkte, ærlig og troværdig 

kommunikation til såvel jægerråd som de enkelte jagtforeninger.  

 Så meget, som det er muligt, skal kredsformanden og gerne også koordinatorer besøge de 

enkelte jagtforeninger. 

 Der skal fokuseres på de positive ting i Kreds 5 i stedet for at blive ved med at ”ævle” om 

fortiden. Der skal læres af det, der er passeret, men nu er der trukket en streg i sandet, og 

så er vi alle videre.  

 Som jagtforeningsformand skal man selv være en god ambassadør for samarbejdet mellem 

de andre fynske jagtforeninger. 

 De demokratiske regler, som er beskrevet i Danmarks Jægerforbunds vedtægter, skal 

overholdes.  

 Hvis der begås en fejl, så erkend den. 

 

Herudover blev det oplyst, at der vil blive indbudt til et møde med jægerrådene i Nyborg og 

Kerteminde for at drøfte deres forbehold for samarbejde med kredsbestyrelsen. 

Michael Søgaard takkede for en aften i optimismens og samarbejdets tegn og sagde, at han ville 

foranledige, at der bliver sendt et referat ud fra mødet til alle jagtforeningsformænd, samt at 

dette også bliver lagt på kredsens hjemmeside. 

 

 


