
Referat af koordinatormøde den 7. november 2017 
 
Dagsorden: 
 

1. Fællesspisning 
2. Hver koo informerer om afholdte samt om planlagte arrangementer 
3. Kassereren orienterer. 
4. Kredsformanden orienterer. 
5. HB orienterer. 
6. Evt. 

 
Referent: Kim Christoffersen 
 
Referat: 

 
Afbud fra :  Arne Nielsen, Bo Højlund , Henrik Kjærside , John Vinsbøl, Morten Hansen, Pia Grønning,         

Susan Jørgensen, Tom Buxbom, Torben Nielsen, Christian Clausen , Lars Jacobsen  
 

1.  
Menuen bestod af vildsvinekølle med rodfrugter mm 
 
 

       2 .  Torben Nielsen har sendt info vedrørende frivillige jagtprøve. Susan Jørgensen havde sendt info om 
hendes mødeaktiviteter. 
               
Finn Hansen fortæller omkring de skydninger der har fundet sted i det forgangene år.  Finn har fundet ud af 
at man ikke må bruge skydevognen på søndage samt efter kl. 16 lørdag. 
Møde omkring haglprøverne  - der er indgået ny aftale for de næste 3 år. Niløse har sagt fra og har fortalt 
omkring de prøver der har været mm. 
Sven-Erik spørger ind til haglprøver – omkring problemstillingen med belægningen på banerne for nyjæge-
re.   
Michael fortæller om hvad de laver i deres foredrag. Rådgivning omkring hvad man kan lave og få tilskud til 
mm.  F.eks. mini vådområder mm. Michael kommer også ind på at der ikke er kommet flere markvildtlav i 
kredsen, men Michael vil gerne stille op, hvis der er interesse for at lave nye markvildtlav. 
 
Mads (ny Koo) overtagere arbejdet med strandjagt fra Mogens og laver aftaler med ham omkring strand-
jagtformidlingen. Mads får de tilgængelige materialer samt effekter Mogens har, og ellers bliver der købt 
nye. 
 
Frank kommer med en opfordring omkring indlæg til kredsens hjemmeside – og vi skal komme med noget 
hvis vi har noget. 
 
Christian Juel (nyjæger koo) fortæller lidt om hvilke kriterier der er, for en nyjæger. Han kommer ind på 
problemstillingen om dataloven og om at naturstyrelsen ikke kan/vil hjælpe med oplysninger om de hvem 
nyjægerne er. Christian kommer også ind på at vi ikke er gode nok til at søge midler fra nyjægerpuljen, samt 
at der kommer en ny fordelingsnøgle for puljen i forhold til hvor mange vi bibeholder som nyjægere. Chri-
stian har et indlæg omkring at lave en nyjæger-dag i kredsen. Dato fremsendes senere.    
 



Flemming Prægel (riffel koo) informere omkring prøver samt udtagningsskydninger i kredsen mm. Flem-
ming påpeger at skyderesultaterne har været langt undervejs inden de kom på nettet. 
 
3. Kasserer informerede kort og godt om det nye afregningsbilag  på nettet  og hvad man skal huske at få 

udfyldt rigtig mm. 
 

4. Kredsformand orienterede om at Jesper Schytte har valgt at stoppe og at Tom Buxbom ønsker at stop-
pe som buekoo så snart der er fundet en ny. Inventarliste fremsendes i næste uge og skal returneres 
inden starten af december. Såfremt nogle mangler beklædning i perioden 2017 – 2018 kan det bestilles 
via Sven-Erik. Der kommer navneskilte i starten af det nye år. Dialogmødet 30. november om jagttider 
mm. blev nævnt. Orientering om medlemsskaber i kredsen – antal går den forkerte vej. Kredsmødet 
blev diskuteret og opfordring til, at de koo, der ønsker selv at fremlægge deres beretning, skal gerne gi-
ve besked i starten af det nye år. Såfremt der er forslag til ny kredsformand modtages det i bestyrelsen 
med glæde. 

 
5. Stig orienterede lidt om Natura 2000 planer, Jagthundeområdet, nye jagttider, nye Naturråd som kryd-

ser kredse og kommuner, samt udfordring med ny struktur i DJ mm. Stig beder om forslag til ny Struk-
tur i DJ på hans mail.   

 
6. Under evt. Tak for i Aften 


