
                                                                                                                                                

Kreds 5 
Emne: Kredsbestyrelsesmøde med koordinatorer. 
Dato:     29.11.2017               Tid:     18.00              Sted:    Hotel Ærø, Brogade 1, 5700 Svendborg 
Ordstyrer: MBS                                 Referent: TJ                             

   

Kredsbestyrelse: 

MBS Michael Bregnholm Søgaard  Kredsformand 

AHJ Asbjørn Hellesøe – Jensen  DJ Odense 

PHO Paw Herløv Olsen  DJ Assens 

TJ Torben Jensen   DJ Svendborg 

JT Jens Thomsen   DJ Fåborg Midtfyn 

NCJ Niels Christian Johansen  DJ Middelfart 

OV Ove Pedersen   DJ Nordfyn 

HJ Henrik Juhl   DJ Ærø 

JSR Johnny Sander Rasmussen  DJ Langeland 

Kredskasserer: 

TM Tonny Mikkelsen  Kredskasserer 

Hovedbestyrelsesmedlem: 

GGJ Georg Guldberg Jensen  Hovedbestyrelsesmedlem 

 

 

Kredskoordinatorer: 

KB Kim Broholm   Vildtpleje & jagtsti 

SJ Steffen Jensen   Bue 

AGJ Arne Greve Jensen  Skydevogn 

PEN Pouel Erik Nielsen  Riffel 

GGJ Georg Guldberg Jensen  Uddannelse 

BR Bjarne Rullhøj   Flugtskydning 

OV Ove Pedersen   Ny jæger & frivillig jagtprøve 

JA Jerrik Andersen   Regulering 

NCJ Niels Christian Johansen  Hunde 

BA Brian Andersen   Jagthorn 

PHO Paw Herløv Olsen  Web. 

KLN Karsten L Nielsen  Strand & havjagt 

PLO Per Nyegaard Olsen  Friluftrådet Nord 

KH Knud Hansen   Friluftrådet Syd 

EBA Erik Bech Andreassen  Hjortevildtgruppen Fyn 

Gæster:  

Lise Thomsen – Per Magnus Jørgensen (Ærø) – Thomas Albertsen (Ærø) 

Fraværende. 

Tonny Mikkelsen -  Per Olesen – Vagn Leth 

Karsten L Nielsen (ikke meldt afbud) 

Knud Hansen (ikke meldt afbud) 
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Referat: 
 

 

Pkt. 01 Siden sidst ved kredsformand  

 Bød alle velkommen til julemødet. En særlig og varm velkomst til deltagerne fra Ærø. 

 Per Knudsen ny jagthundeunderviser for kredsen blev præsenteret. Per afløser 

kredsformanden.  

 Kredsformanden undskyldte det sene referat der først er udsendt i dag.  

 Laserkino kan lejes i andre kredse for 1500,- kr. i depositum, ved aflevering af et ok 

laserkino, returneres 1000,- kr. Derved er lejen 500,- kr. Kreds 5 laver egne retningslinjer 

for udlån. 

 Haglskydeprøverne 2018 er på plads. 

 Jægerforums møde afholdt ved NST i Sollerup.  Elmelund var dagsordens sat og rævegrave 

var et emne. 

 Kursus vedr. Miljøgodkendelser af skydebaner afholdt i Gudbjerg Jagtforening 

 Møde afholdt omkring jagttidsrevision i Ejby, der deltog kun 20 medlemmer. Meget 

skuffende med deltagerantallet. Der skal nok bedre info omkring dagsordenen til sådanne 

møder. Det er aftalt at Niels Søndergård udfærdiger et skriv omkring mødet. 

 Repræsentantskabsmøde på TV2 Fyn med deltagelse af Kredsformanden. Der kan deltage 

55 forskellige organisationer til repræsentantskabsmøderne. 

Pkt. 02     Orientering om kredsens økonomi 

 Der er ca. 200.000 kr. i årsbudget, vi er pt. Spot on med forbruget med ca. 40.700 kr. 

tilbage herfra skal der fratrækkes 15.000 kr. til afdrag på laserkino.  

 Der er indkøbt navneskilte til brug på div messer m.m. Disse koster ca. 15.000,-  

Pkt. 03 Orientering fra hovedbestyrelsen  

 Kredsen har ca. 80.000 til fordeling ud til jagtforeningerne. I år er alle midlerne blevet 

brugt, på projekter i 8 foreninger. 

 OCC marts i 2018. GGJ sidder I styregruppen sammen med Kredsformanden. Stand bliver 

ca. 200 m2 som i 2016. Alle hunderacer vil blive præsenteret i hal B. Henrik Hove fra DJ er 

tovholder i denne hal. Der er ca. 20 specialhunderacer repræsenteret.  

 Der skal bruges ca. 8 medhjælpere på vores stand i år. Flere personer er allerede opfordret 

til deltagelse. De resterende vælges ud fra kompetencer og ift. standens sammensætning. 

MBS koordinerer bemandingen.         

 Der er brugt mange ressourcer på en sag i HB. vedr. et godkendt høringssvar ang. revision 

af Jagtloven. Sagen rejses af Jægerrådet i Ikast/Brande, som gerne havde set høringssvaret 

rundsendt til Jægerrådene for kommentering. Jægerrådet i Ikast/Brande sender derfor et 

åbent brev til HB og alle de tillidsfolk, som man har en mailadresse til. HB har ved 

formanden fremsendt et samlet svar til Jægerrådet og HB medlemmet i kreds 2 har 

kommenteret Jægerrådets mødereferat. Endvidere har HB vedtaget, at høringssvar og 

behandlingen af do behandles på formandsmødet den 13. december 2017. bliver emnet 

taget op på formandsmødet til drøftelse.  



                                                                                                                                                
1. Er det korrekt af publicere landsdækkende med spørgsmål fra Jægerrådene, eller skal 

kommandovejene følges?  

2. Hvad er holdningerne til høringssvar, skal de ud i Jægerrådene for kommentering?  

Drøftelse af emnet og et stort flertal udtrykte, at kommandovejen skal følges, men der bør 

ses på hvorfor sagen kom frem.  

Pkt. 04  Strand & Havjagt koordinator – Skydevognskoordinator – Vildtplejerådgiver. 

 Stand-og Havjagtkoordinator VACANT ved årsskiftet. 

 Skydevognskoordinator VACANT ved sæsonafslutning (maj 2018) Der kommunikeres med 

en mulig afløser. 

 Vildplejerådgiver VACANT ved årsskiftet. En mulig afløser haves. Vedkommende giver 

endelig svar efter kredsårsmødet i marts 2018 og udfaldet af do.  

 Er der nogle der har interesse så kontakt Kredsformanden. 

 Alle koordinatorerne opfordres til at finde en højrehånd/hjælper/assistent. Dette vil løse 

problemer ved fx sygdom, ferie og ophør som koordinator. En hjælper/assistent vil 

modtage kørepenge etc. som koordinatoren, når udgiften kan relateres til opgaven.    

Pkt. 05     Organisationsuddannelse / ledelsesuddannelse i 2018 

 Der kommer en ny Ledelsesuddannelse, med et introkursus på Fyn 11. april 2018 kl. 17 til 

22 Tilmelding til Kredsformanden. 

Pkt. 06  Bordet rundt 

 EBA. - Der nu lavet en indstilling i Hjortegruppen Fyn. Der holdes årsmøde for de fynske 

hjortelav i Sollerup. Den 15. marts 2018 holdes der årsmøde på Centrovice med emne 

trofæ contra fryser. 

 NCJ. - Opbevarer kredsens materiel. Der skal respekt omkring udlån, og der skal afleveres 

til tiden og efter aftale. Udlån kun til jagtforeninger og Jægerråd. 

 HJ - Ærø Markvildtlav: Dette fungerer rigtig godt. Ærø afholder gerne et 

kredsbestyrelsesmøde i 2018, hvor bl.a. arbejdet med markvildtet kan vises frem. MBS 

udtrykte glæde over kontakten med jægerne på Ærø. 

 PEJ – Der er afholdt 3 riffelprøver med i alt 75 deltagere i 2017. Deltagerantallet skal gerne 

op. Der er planlagt 3 prøver i 2018. Bemandingen på prøverne holdes meget lavt. 

Jagtfeltskydningen i august 2017 blev afholdt på Hindsholm med 55 deltagere.  

 Udtagelse til jagtfeltskydning bliver i 2018 afholdt i samarbejde med kreds 4 pga. 

problemer med at finde egnet bane. Udtagelsesskydningen og præmieringen er naturligvis 

adskilt for kreds 4 og 5. 

 SJ - Lav noget omtale ude i jagtforeningen, vi vil gerne komme ud. 

 GGJ spurgte ind til møde for kursus med jagttegnslærerne med NST. Ove meldte at datoen 

ikke er fastlagt endnu. 

 JA – Regulering: 2100 rågeunger og 500 måger samt x antal tamduer. Der forventes 

igangsat kursus for nye reguleringsjægere i 2018. Sælregulering hører ikke under Jerrik 

 KB - Der har været afholdt kredsjagtsti med 17 deltagere. Forbundsmesterskab på 

Elmelund afholdt 2017. I 2018 afholdes dette på Bornholm. 

 KB - Vildtpleje ikke den store aktivitet. 

 BA -  26. marts 2017 duelighedsblæsning afholdt ved Nordfyns Jagtforening, 46 deltagere.  

Forbundsmesterskabet i jagthorn bliver i 2018 afholdt på Hjerl Hede. 



                                                                                                                                                
 GGJ - Riffelinstruktørkursus i Svendborg Jagtforening i februar 2018. 

Flugtskydningsinstruktør i Barløse 12-13 maj 2018. Svendborg Jagtforening, Gudbjerg 

Jagtforening og Svinninge Jagtforening ønsker kurser i udsætning. Kursus forventes afholdt 

i april måned 2018 

 

Pkt. 07 Årshjul 2018 

 Alle jægerrådsformænd og koordinatorer bedes sende MBS en mail til årshjul omkring 

aktiviteter for koordinering. 

Pkt. 08       Jægerrådsmøder  

 2018 er faldet på plads og alle dagsordener er på plads. Enkelte Jægerrådsårsmøder er 

planlagt samme dato. MBS og GGJ har valgt at deltage i de møder de er inviteret til. 

  MBS sender alle mødedatoer for Jægerrådsårsmøderne til EBA. 

Pkt. 09       Kredsårsmøde 2018 

 Indlæg sendes til kredsformanden. Koordinatorerne bedes ligeledes fremsende en 

beretning (max. 1 a4 side) senest 1. feb. 2018. 

Pkt. 10       Præsentation af Lise Thomsen (medlems og rekrutteringsudvalget) og Per 

 Lise er valgt som ny repræsentant i medlems-og rekrutteringsudvalget for kreds 5 Lise 

kommer Fra Nordfyns Jagtforening. Lise afløser GGJ 

 Per Knudsen, er ny kredsunderviser i DJ, kreds 5. Per præsenterede sig selv og oplyste -

Missionen er at vi kommer ud og giver feedback på foreningernes jagthundetræning. Vi 

skulle gerne have en ensartet undervisning i DJ. Vi er her for bredden, ikke eliten. Vi 

kommer ikke som kontrolinstans. 

Pkt. 11       Næste dato & sted 

 7 februar kl. 19.00 i Ringe 

Pkt. 11       Eventuelt 

 Jægerråd Svendborg samler nu alle jagtforeninger, der er lagt op til samarbejde 

 13 dec. 2018 På Formandsmødet drøftes ny struktur for DJ.  

 Kredstilskud til arrangementer drøftes på næste bestyrelsesmøde. 

 Kredsformanden takkede for et godt samarbejde bredt rundt i kredsen. 

 Og så stod den på JULEFROKOST � 

 

TJ den 16. december 2017 

 

 

 

 


