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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 

 Problemet med 2 i forening er løst således, at vore tillidsfolk er første underskriver og 
kassereren er anden underskriver. Samme system som før Jens Kjær indførte ny 
procedure bortset fra, at bestillinger fra Bording ny skal godkendes af bestilleren 
skriftligt til kassereren. 

 Kreds 7 afholder SM i jagtsti 8. april på Lammefjordens Skydebane, Østre vej 20, 4532 
Gislinge for kreds 6 og 7. I lighed med sidste år er der sandsynligvis behov for 2 – 3 
hjælpere fra kreds 6. KJ står for at finde disse hjælpere. 

 NBL har fået nyt arbejde og forsøger at finde et nyt kredsbestyrelsesmedlem for 
Ringsted. Indtil da, er det nok begrænset hvor mange møder han deltager i. 
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 NST jagter – alle foreninger er blevet spurgt, så der kan startes forfra til næste sæson. 

Muligvis kommer der ændringer antal jagter / deltagere, men det vil i så fald blive meldt 
ud af NST 

 
B. Næstformand 

 Strandjagtsæsonen har været dårlig. Indendelsen af vinger er også mærket af de 
dårlige resultater. 

 Det burde være på tide, at få italesat brug af motorbåd til transport af joller. Ulvsund 
Strandjagt har haft 75 års jubilæum. Vil gerne have en jubilæumspokal (SJ bestiller en 
pokal fra DJ). 

 Vil gerne have DJ til at køre en kampagne mod de blå fodertønder. SEH bringer det 
videre til HB. SR kigger lidt på muligheden for foliebeklædning og farvemuligheder. 

 
C. Kasserer 

 SJ for JH: 
Budget 2017: 178.627 kr., brugt 137.980 kr., ”overskud" 40.647 kr. 
Budget 2018: 177.175 kr. 

 
D. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

 SJ for JH: I jægerrådsmøde deltog 25, der var god stemning. Jægerrådet Lolland 
ønsker, som hovedregel, ikke ændringer i den nuværende struktur, dog kan der ske 
tilpasning i de kredse, der er for store. 
Vi har den glæde at Haldsted Aunede jagtforening sender et nyt medlem til jægerrådet 
så vi stadig er fem medlemmer. 
Jægerrådet deltager med en stand til jægeraften i Højreby hallen, hvor de tre 
vestlollandske jagtforeninger arrangerer foredrag med Jonathan Ebbesen, der har 
været patruljefører ved Sirius patruljen og er ivrig jæger, vi forventer 150 - 200 
deltagere. 

 KC: Der er kommet ny Jægerrådsformand i Sorø: Henrik Skibsted Jakobsen. 

 CC: Ansøger om 7.000,- til afholdelse af dåhjort-møde på Lolland. Budget for møde om 
dåvildtforvaltning 24.04.2018 på ”Landsbyen” i Våbensted. 
Forplejning (kaffe og kage) 50 personer à 60 kr. 3.000 kr. (inkl. moms) 
Annoncer (Ugeavisen + Lollandsposten)  2.000 kr. (inkl. moms) 
Kørepenge oplægsholdere (565 km.)  2.000 kr. 
Budgetterede udgifter i alt   7.000 kr. 
Kredsbestyrelsen beslutter at afholde udgiften til de budgetterede annoncer + 
kørepenge til foredragsholdere samt halvdelen af udgifter til kaffe / kage. Den anden 
halvdel er egenbetaling fra deltagerne. Loft på udgiften er max. 10.000,-. 
Har været til naturrådsmøde. Forvaltningerne i kommunerne er i tvivl om hvad der skal 
gøres. Jordejerne er meget aktive. Vejrabatterne er et godt sted at starte med 
naturforbedring, hvor der ikke sprøjtes eller overgødskes. Naturrådet havde en fælles 
holdning om, at der skulle være enighed om anbefalinger – ligesom i det grønne råd. 

 LJ: Grønt råds mand i Faxe sidder i naturrådet i hans område. Faxe mangler at lave en 
naturplan. SEH: der kan laves indsigelser / ændringer til allerede lavede naturplaner i 
kommunerne. Har fået tilsendt mailorientering fra DJ omkring jagtlige forhold i lille 
landsby i lokalmiljøet. 

 SR: Åben skole arrangementet er udskudt grundet tovholder har fået nyt arbejde. 
Forsøges gennemført senere. Der har været afholdt rævejagt og der er i år nedlagt 7 
ræve. Der er arbejdes på, at få lavet en fælles indstilling fra det store Vandråd til 
byrådet. Der skiftes pt. halm i duck-tubes. Har fået orientering om, at der er en forening, 
der har ”skuffemedlemmer”. Vil tage kontakt og høre nærmere om hvad er op og ned. 
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 KJ: Overvejer at droppe Sørbymarkedet til fordel for Panzermuseum East. Laver budget 

til godkendelse af kredsbestyrelsen. Naturrådet: jordejerne ønsker ikke stisystemer på 
deres jorde. Usikkerhed om dagsordenen. Næste møde struktureres bedre. Skydebane 
i Stigsnæs har fået en 30-årig kontrakt. Riffelprøve ønskes i foråret. 

 
3. Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

 SEH orienterede om, at såfremt der er info / sager, der vedrører jægerråd, så 
fremsender han dette til jægerrådsformanden i den pågældende kommune. Endvidere 
gennemgik SEH spørgeskemasvarene fra de 4 Årsmøder, han har deltaget i og 
præsenterede hvilke konklusioner han bringer videre til HB og adm. 
SJ + LJ: svarene fra et ganske lille antal personer kan bruges som endnu et input til 
diskussionen om evt. strukturændringer, men kan ikke stå alene. 

 
4. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid 

 Skydeleder, riffel, Præstø 16-03-2018 

 Riffelinstruktør, faglig del, Præstø 17-03-2018 

 Forårsmarkprøve Sorø, 21-03-2018 

 Vinderklasseprøve forår, Stenlille 23-03-2018 

 Jagtfeltskydning Vigersted 24+25-03-2018 

 Forårsmarkprøve på Vestsjælland, Niløse 29-03-2018  

 Forårsmarkprøve, Næstved 02-04-2018 

 Intromodul – ny uddannelse i DJ, Tingsted 04-04-2018 

 Duelighedsprøve i jagthornsblæsning, Korsør 08-04-2018 

 Udsætning af fjervildt, Skørringe Gods, Stubbekøbing 21-04-2018  

 Instruktionsteknik (jagthorn, riffel eller hund) Præstø 28-04-2018 

 Jagthundeinstruktør del 1, teoretisk del, Køge-Herfølge Jagtforening 11-08-2018 
 

5. Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer 

 Ingen 
 

6. Årsmøder 2018 

 Mangler at modtage delegerede fra Slagelse. KJ sender tirsdag 20-02-2018. 

 Sorø: 16 stemmeberettigede. Ingen forslag. Ny jægerrådsformand blev valgt: Henrik 
Skibsted Jakobsen, der også kommer til at sidde i kredsbestyrelsen. KC bliver indtil 
Kredsmødet er afholdt, men så tiltræder Henrik for Sorø. Torben Møller-Nielsen 
indstillet som ny HB-suppleant. 

 Slagelse: Gik fint. Nyjægerjagter blev diskuteret. Torben Møller-Nielsen indstillet som 
ny HB-suppleant. 

 Ringsted: ikke tilstede. 

 Næstved: 7 – 8 fremmødte. Der blev bl.a. talt om manglende engagement i Jægerråd. 

 Vordingborg: 4 fremmødte. Talt om prædation og hvor meget markvildt, der går til 
grundet krager, råger mm. På Nyord er der givet ekstra reguleringsmuligheder for ræve. 
Forslag: 
1. At kragens nuværende reguleringstid udvides til 30. april. 
2. At krage må reguleres fra 16. juli til 31.august. 
3. At den nuværende reguleringstid på råge udvides i tidsrummet fra den 16.juli til 31. 
august. Relevante jagtvåben må anvendes i nævnte periode. 
Forslagene kommer på dagsordenen til Kredsmødet. Vordingborg motiverer forslagene. 
Vandets Dag afholdes første weekend i juni på Vordingborg Havn. 



KREDS 6 
BESTYRELSESMØDE 

 
 Faxe: 2 fremmødte. De voksende rågekolonier blev diskuteret. Der skal ske noget. 

Ingen ændringsforslag. 

 Guldborg: 12 fremmødte. Diskuterede også råger. Ingen ændringsforslag. 

 Lolland: 25 deltagende. Ingen nye forslag. Nyt kredsbest.medlem: Jens Hovmand. 
 

7. Kredsmøde 2018-03-10 

 Hornblæsere: Jagthornskoo tager blæsere med 

 Dirigent: Susan Jørgensen 

 Indskrivning: kasserer og sekretær 

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

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

 Gæster reserveres plads med navneskilt i venstre side af salen. SJ sørger for 
navneskilte. 

 Sangvalg: mangler sangvalg fra SR, der også synger for. 

 Damme kro skal have besked på, hvor mange der er tilmeldt til kredsmødet allersenest 
fredag d. 2. marts. Jens Hovmand er ikke hjemme, så KC bedes sørge for det. 

 
8. Koo-møde 2018-05-08 

 Normalt møde hos Frank. 
 

9. Fastlæggelse af næste ordinære møde 

 Tirsdag 29. maj 2018 kl. 18.30 hos Frank. Tjekkes med ny kredsformand. 
 

10. Evt. 

 JS: Det er forkert, at der ikke kan skrives om jubilæumsjagtforeninger under lokalnyt. 

 SR: Er det muligt at lave et samarbejde med andre kommuner med fælles 
nyjægerjagter? Evt. at der tænkes på Næstved hvis der er ikke besatte pladser. 
Næstved Jagtforening starter udbygning af klubhus samt 100-meter riffelbane. Vil gerne 
have en venskabsforening i Finland. 

 LJ: Haslev-Faxe Jagtforening bliver indenfor kort tid nok lagt sammen med Ørslev 
Jagtforening. 


