
Nyhedsbrev for Kreds 6 

 

Ny Kredsformand – Ny HB-suppleant – Ny Sekretær 

 

Den 10. marts blev det årlige kredsmøde afholdt på Damme Kro. Sven-Erik Johannesen havde 

besluttet ikke at genopstille til posten som HB-suppleant og heller ikke til posten som 

Kredsformand. 

 

Disse to poster var jeg, Torben Møller-Nielsen, opstillet til, og blev også valgt. Tak for det! 

Kreds 6 er en geografisk stor kreds, og der er derfor sikkert mange, som hverken har hørt eller set 

mig før, da jeg slår mine folder i den nordligste del af kredsen, nærmere betegnet i Stenlille i Sorø 

Kommune. 

 

Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden med dette nyhedsbrev til at fortælle en smule om mig selv. 

Jeg er 54 år, uddannet som biolog, men har arbejdet med kommunikation i mange år. Blandt andet 

var jeg ansat i Danmarks Jægerforbund på redaktionen af Jæger, hvor jeg var redaktionssekretær og 

redaktør på medlemsbladet fra 2008 til 2015, indtil Danmarks Jægerforbund blev samlet i Jagtens 

Hus, men hvor jeg altså besluttede ikke at flytte med til Jylland. 

 

Jeg bor på en lille gård med 18 HA på kanten af Åmosen i Vestsjælland. Jeg sidder i Naturparkrådet 

for Naturpark Åmosen som lodsejerrepræsentant, og jeg er også bestyrelsesmedlem i 

Naturforeningen Åmosen. 

 

Jagtligt set har jeg prøvet lidt af hvert og har haft jagttegn i 38 år. Jeg er i den heldige situation at 

have min jagt lige uden for døren, hvor jeg kan se efter råvildt, kronvildt og dåvildt med min riffel, 

eller tage en af mine Chesapeake Bay Retrievere med ud i mosen efter en fasan eller et par ænder. 

På denne årstid prøver jeg også at pürsche mig ind på krager og skader med min .22’er. Det er 

lettere sagt end gjort, men sjovt er det. 

 

Som kredsformand vil jeg arbejde for at lave aktiviteter, som kan fastholde vores medlemmer, men 

også aktiviteter, der forhåbentlig kan tiltrække nye medlemmer. 

 

Politisk vil jeg arbejde for, at jagten og jægerne i Kreds 6 får de bedst mulige rammer. 

 

Jeg vil også arbejde for, at vores kommunikation til medlemmerne, men også omverdenen, der ikke 

har jagttegn (endnu), bliver endnu bedre. 

 

Derfor vil jeg opfordre alle, som har en god ide til en aktivitet, til at gribe fat i din formand for 

jagtforeningen, din jægerrådsformand, koordinatoren for området eller mig. Jeg kan ikke love, at 

alle forslag bliver ført ud i livet, men jeg kan love, at jeg vil vurdere alle forslag seriøst. 

 

Til sidst vil jeg sige tak til Sven-Erik Johannesen, som jeg synes har gjort det fremragende. Det var 

fuldt fortjent, at han blev tildelt bronzenålen på kredsmødet. 

 

Jeg vil også gerne sige tak til Kim Christoffersen fra Niløse Jagtforening/Jægerrådet Sorø, som har 

løst opgaven som sekretær i kredsbestyrelsen til UG. 

 



Endelig vil jeg gerne byde velkommen til Henrik Skibsted Jakobsen, Jægerrådet Sorø, som 

overtager posten som sekretær i kredsbestyrelsen efter Kim. 

 

Jeg ser frem til et godt og frugtbart samarbejde med jer alle! 

Torben Møller-Nielsen 

 

 


