
KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
Dato  2017-11-15 
 
Sted  Svinøvej 157 4750 Lundby  
 
Mødedeltagere Sven-Erik Johannesen, Formand (SJ) 

Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem 
Jens Hovmand, Kasserer (JH) 
Kim Christoffersen, Sekretær (KC) – Sorø 
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse 

  Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved 
Lars Kragh Jacobsen (LJ) – Faxe 
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted 
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund 

 
Afbud  Henrik Bech (HB) – Lolland 

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg 
Fraværende   
 
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. Årsmøde 2018 
7. Kredsmøde 2018-03-10 
8. Natura 2000 
9. Fastlæggelse af næste ordinære møde 
10. Evt. 

 
Udvalgsformand Finn Hvid Berthelsen uden for dagsorden. 
Nyjægere efterspørger jagt, uddannelse og mentorordning. DJ kategoriserer nyjægere som de, der 
har haft jagttegn i op til 3 år. NST siger 18 måneder. Nyjægerpuljen på 200.000,- er ikke brugt, Der 
er kun søgt 17.000,- i år. Der er ikke i regi af DJ et tilbud for videreuddannelse af nyjægere. Det 
foregår med større eller mindre succes i jagtforeningerne. Ønsker nyjægerpuljen bl.a. bruges til 
hver kreds afholder et samlet nyjægerarrangement, hvor videreuddannelse er i centrum. 
Diskussion om muligheder og forventninger. KC informerede om tankerne for lotteri blandt 
nyindmeldte og de, der får meldt personen ind. Skal gælde for ordinære, senior-, ungdoms- samt 
husstandsmedlemmer. Finn tager input videre til udvalget. 
 

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

 Underskrevet og arkiveret hos sekretæren. 
 

2. Orientering om kredsens aktuelle situation 
A. Formand 



KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
 Som bekendt er en af vore vildtplejerådgivere stoppet. Dvs. at kredsen nu har 2 

vildtplejerådgivere. Jeg vil anbefale, at næste gang der skal uddannes nye 
vildtplejerådgivere, at kredsen så får sendt 1 – 2 stk. tilmeldt kurset – gerne fra den 
sydlige del af kredsen. 

 Der bliver afholdt en livsstilsmesse på Gisselfeldt 27. – 29. april 2018. Vi er inviteret af 
arrangøren, der stiller telte og plads gratis til rådighed. På Fyn har Kreds 5 været på 
samme messe på Valdemarsslot og de har gode erfaringer med det. De havde hunde, 
bueskydning, skydesimulator, fuglekasser, pandekager på bål mm. Kredsbestyrelsen er 
ikke interesse pt, men måske i 2019. 

 Efter næsten 4 måneders venten, havde CLC eller administrationen ikke fundet en 
løsning på problemet med godkendelse af 2 i forening og sagen blev vendt igen på 
formandsmødet 26. oktober. Her oplyste administrationen, at der efter ny vurdering af 
vedtægterne ikke er noget, der hindrer at økonomiafdelingen kan være 2. godkender 
ved bankoverførsler, når bare bilag var godkendt af 2 i kredsen. Der blev lavet en lille 
hurtigarbejdende gruppe bestående af Henrik Frost, Jens Kjær, Georg Jensen og SJ, 
der skulle lave en tekst til kredsenes økonomiske retningslinjer, så det blev specificeret 
hvem der har prokura til at godkende af vore tillidsfolk inden bilag godkendes endeligt 
af kredskassereren. Min udarbejdede tekst er godkendt af Henrik Frost og Jens Kjær og 
forventes godkendt på HB mødet i næste uge. Umiddelbart derefter, sender Jens Kjær 
en forklarende mail rundt til alle kasserer og KF. 

 Der er dialogmøde for Kreds 6 opfølgning på revisionen af jagttider og 
udsætningsforliget mm. 30. november i Næstved Skytteforening kl. 19.00. Husk at 
sprede det glade budskab og melde jer til. SJ kan ikke deltage. SR byder velkommen. 

 NST invitationsjagter: det har knebet voldsomt med dels at få svar indenfor tidsfristen 
samt at få fyldt pladserne. Det er vigtigt, at der reageres indenfor tidsfristerne, da det 
ellers kan være svært at få besat pladserne til andre. Storstrømmen har holdt jagt i 
sidste uge og desværre var der to personer, der udeblev uden afbud. Det er vigtigt, at 
der gives afbud såfremt man bliver forhindret. 

 I lighed med sidste år har vi givet et tilskud på 2.000,- til Åben Skole projekt i Næstved 
(Finn Hvid Berthelsen). 

 Vordingborg og Omegns Jagtforening og Vordingborg - Dybsø - Aunø 
Strandjagtforening sammenlægges pr. 31.12.2017 og bliver til Vordingborg Jagt- og 
Flugtskydningsforening. 

 Den foreløbige tidsplan for strukturarbejdet siger, at HB skal træffe principbeslutning om 
den nye struktur her i november for at en evt. ny struktur skal kunne blive vedtaget på 
repmødet i 2018. Den tidsplan er er mange uenige i og mener, at tidsplanen skal 
udvides. Kredsbestyrelsens beder SEH informerer HB om, at Kredsbestyrelsen mener, 
at tidsplanen skal udvides, således at jagtforeninger, jægerråd og Kredse kan diskutere 
forskellige strukturforslag gennem hele 2018 / start af 2019 og en beslutning derfor 
tidligst kan tages på repmødet i 2019. 

 Mail fra Ikast-Brande Jægerråd til info. SEH orienterede om hvilke udvalg, der får 
høringer og har mulighed for at give høringssvarsinput ind til administrationen. 
Regionale jagttider sendes ud til høring via Jægerrådene. Nationale jagttider håndteres 
af DJ centralt via udvalg. 

 
B. Næstformand 

 Ikke modtaget noget. 
 

C. Kasserer 

 Der er stadig penge på kistebunden. 
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D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 SR: Rævejagterne på Enø fortsætter. Skarvskræmningen gjorde, at den overnattende 
bestand faldt til 10 – 15%. Der skal reguleres mink. Satser på, at låne fælder. 
Foreningernes Dag gik fint. Kulturnat gik også godt. 

 CC: Det nye naturområde (den nordlige del af Bøtø plantagen) ønskes der jagt på. Det 
arbejdes der på, evt. via buejægere. Hjortevildt og ræve skal forvaltes. Er blevet bedt 
om at indtræde i det LAG finansierede projekt med eksport af Lollandsk vildt mm. 
Gåseprojekt med forvaltningsforsøg på 2 specifikke områder er under opstart. 
Landmændene er interesserede grundet driftstab pga. gæs. 

 NBL: Grønt Råds medlemmet gør det godt. Der er skiftet Jægerrådsformand i Ringsted 
(Henrik Vestergaard). Har deltaget i Naturens Dag. Der var bueskydebane, udstilling af 
vildt mm. Der kom omkring 200 personer gennem bueskydningen. Sport 2017 har et 
projekt med bl.a. bueskydning. Måske der kommer et samarbejde omkring det vi 
fremtiden. 

 LJ: Foreningernes Dag i Faxe. Gik fint. Viste og grillede fugle, pram mm. Vandt Dagens 
Bedste Stand. Har afholdt nyjægerjagt på kommunens arealer. 6 harer og 1 fasan. 7 
nyjægere deltog. TV Syd deltog på nyjægerjagten og det gav god omtale. 

 KJ: Har været til møde med kommunen om naturprojekt i Natura 2000 område. Det er 
en langsom proces og tidsfristen er op til 10 år før det forventes realiseret. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH: der kommer en justering af Natura 2000 området. Man vil bl.a. kunne se visse 
områder blive klassificeret som fuglebeskyttelsesområder. Det har ingen jagtmæssig 
betydning. Har ellers ikke udover det som blev orienteret om på det netop afholdte koo-
møde. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Koo-aktiviteter findes opdateret på hjemmesiden. 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 JH: Jægerråd Lolland forsøger at lave et førstehjælpskursus. Kredsbestyrelsen 
bevilliger 30,- til forplejning per person. 

 
6. Årsmøder 2018 

 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 31 delegerede Rep-mødet med følgende fordeling: HB, Kredsformand, 
udvalgsformand samt 4 delegerede fra Lolland, Guldborg, Næstved og Slagelse samt 3 
delegerede far Sorø, Ringsted, Faxe og Vordingborg. 

 Lav en liste over de indstillede delegerede og suppleanter i prioriteret rækkefølge og få 
Årsmødets godkendelse. Navn, medlemsnummer og e-mailadresse sendes til 
Kredsformanden umiddelbart efter Årsmødet. Endeligt valg sker på Kredsmødet. 

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

 Såfremt Årsmødet har kandidatforslag til ny Kredsformand, skal det efterfølgende 
sendes til Kredsformanden. Dette gælder også for ny HB-suppleant. Jeg vil anbefale, at 
det er kredsformanden, der har begge poster. 
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 Årsmøderne afholdes som følger: Slagelse: 2018-02-06 / Sorø: 2018-02-04 / Ringsted: 

ikke planlagt / Næstved: ikke planlagt / Faxe: ikke planlagt / Vordingborg: ikke planlagt / 
Guldborgsund: 2018-02-06 / Lolland: 2018-01-25. 

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

 
7. Kredsmøde 2018-03-10 

 Afholdes 2017-03-10 på Damme Kro 

 Indrykkes i Jæger i november. 

 Invitationer sendes til Lars Richter, Henrik Jørgensen, Kristian Stenkjær, Henrik Wad 
Jørgensen, DJ’s Formand og DJ’s direktør. 

 Hornblæsere: SJ spørger jagthornskoo om at tage 2 blæsere med 

 Dirigentforslag: Susan Jørgensen. SJ spørger Susan. 

 Indskrivning: kasserer og sekretær 

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

 SJ sørger for kuglepenne, stemmesedler fra DJ, bærbar samt projektor. 

 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 60 kr. for morgenmaden. Morgenmad og 
eftermiddagskaffe betales af Kredsen. 

 Gæster reserveres plads med navneskilt i venstre side 

 Evt. æresbevisninger indstilles til SEH inden nytår. 

 Sangvalg: SR vælger og synger for. 
 

8. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Torsdag 2018-02-22 kl. 18.30 
 

9. Evt. 

 LJ: Grønt Råds medlem i Faxe står ikke i Jæger. Skal kontakte medlemsservice, der 
sørger for det. 

 NBL: har fået bevilliget 40.0000,- fra kommunen til ændring af lys på jagtforeningens 
område. 

 KC orienterede om juniorjægere og mulighed for støtte fra kommunen. 


