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

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 

 Der søges med lys og lygte efter en ny strand- og havjagtkoo. Der er også søgt via 
strand- og havjagt FB gruppe efter ny. 3 personer ønskede yderligere information, men 
ingen følte det var noget for dem / havde den fornødne tid. Alle bedes have antennerne 
ude, så vi kan få besat posten hurtigst muligt. 

 Kommunalrapporten fra DJ forventes færdig omkring 1. september  

 Mandag 11. september er der Råvildtsaften for Kreds 6 og 7 på Gefion. Tilmelding via 
DJs hjemmeside. Spisning kl. 17.30. Der orienteres og diskuteres afskydning, 
råvildtsyge mm. Husk at rundsende tilsendte info, så flest muligt får muligheden. 

 Som orienteret om i det seneste Jægernyt skal der etableres en del naturråd spredt bud 
over landet og i Kreds 6, er der 3 kommunegrupper, der dækker de 8 jægerråd: 

o Lolland og Guldborg 
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o Vordingborg, Ringsted, Næstved, Faxe og Stevns 
o Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø og Slagelse 

Kommunerne skal inden 15. oktober have nedsat rådene, så det er vigtigt, at de enkelte 
Jægerråd snarest kommer med indspark til hvem de ønsker siddende i Naturrådet. 

 NST afholder invitationsjagter. Fordeling sendt rundt på mail. Har endnu ikke hørt fra 
NST Vestsjælland. 

 H.H. Erhardi er stoppet som vildtkonsulent hos NST Vestsjælland. Afløseren hedder 
Henrik Jørgensen. 

 Dialogmøde om jagttidsforhandlingerne afholdes 30. november 2017 kl. 19 – 22 hos 
Næstved Skytteforening, Brolæggervænget 14, 4700 Næstved. Vil blive annonceret i 
Jæger. 

 Jagtforeningspuljen har ca. 34.000,- tilbage. SJNF har ansøgt om 35.000,-. Er den 
sendt rundt til bevillingsudvalget i kredsen? SEH: den er på hold indtil SJNF har fået 
klarhed over forsikringsforhold. 

 
B. Næstformand (SJ for JS) 

 Haglskydeprøvedommer i Niløse, 67 deltager 33 bestod. 

 Prøver at finde 3 deltagere til jagt hos Naturstyrelsen. 

 Undersøger stadig muligheder som Strand- og havjagt koordinator. 
 

C. Kasserer 

 Økonomien holder. 

 Det indskærpes, at køresedler udfyldes korrekt med fuld adresser både på fra og til 
adressen, nummerplader mm. 

 Orienterede om det fælles kasserer og KF mødet med administrationen. Bl.a. forslag 
om at lave en lille video af udfyldning af skemaer mm. 

 Er frustreret over, at udbetalinger også skal godkendes af KF. Det bør kunne klares fra 
administrationens side. 

 Referater fra møde i Jagtens Hus kan være mangelfulde. SEH: man kan nævne 
specifikt, hvis der er noget man ønsker med i referatet. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 KJ: 2018-02-06 er der Årsmøde i Slagelse, kl. 19.00. Har været til 3 borgermøder i 
kommunen om en Naturpark i den sydlige del af kommunen. Det skal besluttes politisk 
før man kan komme videre. Måske kommer der en del af Næstved kommune med i 
parken. 
Sørbymarkedet gik ikke helt efter planen. Det skal styres bedre næste år, hvor der nok 
også bliver jagtsti for børn. Fremsender budget for 2018 til KB. 
SR: kig forbi Foreningernes Dag i Næstved på lørdag. Starter ved 11 tiden. Der er 
mange gode ideer til indhold på en stand. 
JH: det er en god ide, at lave værksted for børn. Evt. smykker af gevir / stænger. 
Reguleringskurset sidste weekend blev aflyst grundet for lidt tilmeldte (12 – 14 
personer). Sidste år blev det også aflyst. Der laves et nyt kursus til foråret. 

 LJ: Har foreningernes dag 17. september. Har brug for en del udstillingsmateriale fra 
SR. Deltager på Bondens Marked. Bestiller materiale fra Bording. 
Vil muligvis lave et nyjægerarrangement i Faxe. 
SJ sender kuglepenne til SR, så de kan deles ud til brugere af udstillingsmateriale. 

 SR: Er begyndt at skræmme skarver i Næstved Kommune – for at bevare højmose. 
Deltager i Foreningernes dag. Har deltaget i både Lille vandrådsmøder og Store 
vandrådsmøder. Deltager i Kulturnat i Næstved 6. oktober. Kommunen har købt en 
feriekoloni på Enø. Forsøger at få lidt jagtinformation derud. Friluftsrådet afholder en tur 
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til Åmosen – tilmelding senest 4. september. Afholdes 5. september. 1 person fra hver 
kommune kan deltage – vel mødt. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 Jagttidsforhandlingerne er i en afgørende fase. Forsøger at få arbejdet med jagthunde 
til at omfatte så mange hunde som muligt og til glæde for de fleste. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Alle aktiviteter står på DJ’s hjemmeside og i Jæger. 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Ingen 
 

6. Strukturdrøftelse 

 SEH orienterede om strukturdrøftelsens proces. Det er vigtigt at alle får mulighed for at 
komme med input og komme frem med ideer. Måske skal der være repmøde hvert 
andet år? Måske skal der laves op til 25 kredse? 

 SJ: det er uhyre vigtigt, at vi kigger på de enkelte forslag, der måtte komme og vurdere 
hvem der politisk styrkes ved forslaget. Er det jagtforeningernes politiske indflydelse på 
DJ eller er det Jagtens Hus, der får mere politisk magt? Jeg kan godt se fordelen i at 
styrke HB overfor administrationen, således at den valgte formand også er direktør for 
DJ. Det vil give større samhørighed mellem medlemmer og de ansatte og reducere ”os 
og dem” kulturen. Måske er det godt med direkte valg til alle tillidsposter inkl. HB. 

 SJ: Hvorfor lave helt op til 25 aktivitetskredse, når vi med 8 sommetider døjer med at få 
frivillige til at besætte posterne? Det giver ikke bedre aktiviteter. 

 SR: man skal kigge på, hvordan Jægerrådet skal organiseres. Evt. grønt medlem og en 
Jægerrådsformand valgt af jagtforeningerne. 
Efterfølgende på mail: Fjern jægerrådet. Vælg kredsbestyrelsen ud fra jagtforeningerne 
i forhold til antal medlemmer i hver kommune. Kredsbestyrelsen vælger en kommunal 
politisk jagt koordinator, der arbejder med Grønt Råds-arbejde, jagt i kommunen, 
regulering for kommunen, jagt på kommunens arealer og i andre naturrelaterede råd i 
kommunen. Koordinatoren skal sammen med kredsen og DJ arbejde med høringssvar 
ved kommunale VVM redegørelser, revideringsarbejde ved natur2000 osv. 
Jagtkoordinatoren skal have tæt kontakt med HB medlem og DJ for at føre DJ’s 
jagtpolitik ud i kommunerne, supporteret at de professionelle kræfter i DJ 
administration. Ved at gøre dette fjernes et led i organisationen, der i dag ikke fungerer 
100 % og foreningerne kommer tættere på Kredsen og DJ administration. Samtidig vil 
jeg ændre kreds 7 til to måske tre nye kredse med en mere harmonisk samling af 
foreninger. Det kan måske også blive nødvendigt med flere kredse da 
kredsbestyrelserne kan blive meget store alt efter antal foreninger. 

 LJ efterfølgende på mail: Jeg mener, at arbejdet i de grønne råd i kommunen er en 
vigtig ting, som vi for alt i verden skal bibeholde vores indflydelse i. Mht. jægerrådene 
kan jeg sagtens se at nogle af dem blive slået sammen, således at f.eks. Vordingborg, 
Ringsted, Næstved og Faxe er sammen. Men det er vigtigt, at der sidder en fra hver 
kommune med i jægerrådet. 

 
7. Koo-møde 2017-11-07 

 Møde afholdes hos Frank – traditionelt møde. SJ indkalder med dagsorden. Afbud 
senest 3 dage før. Ved afbud sendes info om aktiviteter til SJ. 

 
8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
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 Onsdag 15-11-2017 kl. 18.30. 

 
9. Evt. 

 SJ: Lave navneskilt til koo og rådgivere: SJ går videre med ønsket til adm. 

 SR: Sansekasserne er modtaget. Men de er tomme. Har brug for noget til at fylde i 
dem. Kom gerne med kastestang, skind, æg eller lignende ting. 

 JH: vi bør invitere en ny koo til første kredsbestyrelsesmøde fremover. 

 LH: Har fået etableret en 5 år jagtkontrakt med kommunen til 1 stk. nyjægerjagt om 
året. Vi har oprettet en nyjægerliste, hvor man skrive sig på. Så hvis man ønsker at 
invitere en nyjæger med på jagt, så ringer man til kontaktpersonen, der etablerer 
kontakten. 

 SJ: jeg genopstiller ikke som KF til valget i marts. Da jeg mener, at KF har stor nytte af 
viden omkring HB’s arbejde og kan køre parløb med det lokale HB-medlem, vil jeg 
trække mig fra denne post, så der kan vælges ny HB-suppleant (den nye KF). 


