Referat af kreds 1 årsmøde den 14. juni 2021
1. Velkomst ved Kredsformand Grethe Jakobsen
Kredsformand Grethe Jakobsen bød de fremmødte velkommen til kredsens årsmøde 2021.
2. Valg af dirigent
Kredsbestyrelsen foreslog Niels Quist som blev valgt uden modkandidat
3. Beretning om kredsens virke
Kredsformand Grethe Jakobsen fremlagde en god og fyldets gørende beretning som blev godkendt uden
bemærkninger
Beretningen er vedhæftet referat.
4. Orientering om kredsens økonomiske forbrug
Regnar Bæk gennemgik hovedtallene i regnskabet, i det forløbne år har der været indtægter for 273.000 tkr. og årets
overskud blev på 94.000 tkr. der har især været en stor besparelse på kørselsgodtgørelse pga. det lavere
aktivitetsniveau under Corona pandemien, men alt i alt et meget flot resultat.
Søren Bæk Nielsen var noget utilfreds med at der ikke var højttaleranlæg i brug, det blev taget til efterretning
Niels P. Greve ville gerne vide om de ubrugte midler kunne gå til instruktører. Regnar Bæk gav det svar at det var
kredsbestyrelsens ansvar hvad overskuddet bruges til
Palle Bjerre var ikke tilfreds med at regnskabet ikke blev udleveret på papir, Regnar Bæk lovede at det ville blive
udleveret fremover.
5. Orientering fra HB, DJ`S Formand samt direktør
Leif Bach indledte sin orientering med at konstatere det forløbne år på mange måder har været anderledes på grund
af pandemien. Han har savnet årsmøderne i jæger rådne i 2021, teams møder er ok men kan aldrig erstatte de fysiske
møder. Han ser frem til at vi i kreds kan fortsætte formandsmødet da det ofte kan samle flere deltagere end
årsmødet.
DJ vil i de kommende år blive mere markant i sine holdninger, det vil også komme til udtryk i det nye oplæg til strategi.
Der er kommet flere og mere spændende opgaver i organisationsudvalget i den senere tid. Dansk Jagtforsikring er
under afvikling da de har tabt de seneste 2 udbud til Tryg forsikring. Der er en fusion på vej mellem FDBA og DJ, målet
er tæt på, man skal dog være opmærksom på at der er mange følelser i spil, dem skal vi favne så de føler sig trygge og
meget velkommen. Leif Bach ville også gerne takke kredsbestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde, ligeledes
takkede han også Claus Lind og Karen Friis for et godt samarbejde og ser frem til det kommende års arbejde.
Claus Lind takkede for indbydelsen til kredsens årsmøde, han var glad for den opdeling der er foretaget i
organisationen hvor Leif Bach tager sig af det administrative og han selv tager sig af det politiske. Jagttids evalueringen
kører frem til december hvor indstillingerne skal være klar. Udsætning af fuglevildt er under stort pres, da vi jægere
ikke har overholdt betingelserne fra det sidste udsætningsforlig. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at udpege yderlig
ca. 20 områder til naturnational parker det sker for at være proaktive i forhold til placeringer. Der er pt. udpeget 5
naturnational parker, der skal anlægges yderlig ti. Jægernes adfærd skal ændres, vi skal blive bedre til at følge god
jægerskik og etik, vi skal blive bedre til at tage en samtale med vores nabo jægere.

Niels P. Greve mener at en høj jagtleje får jægere til at skyde alt, i hans jagtområde skyder jægerne kun hjorte og ikke
hind og kalv.
Regnar Bæk oplyste at i Jæger nummer 3 kunne man se hvad jagttegns midlerne går til, med den sidste stigning
indbragte det 26 mill. kroner ekstra, vi betaler til for mange ting som ikke vedrører jagt.
Claus Lind. Jagttegns afgiften er fastsat af miljøministeriet og riffeltegnsafgiften af justitsministeriet, afgifterne har
ståået stille i mange år, det er dog ikke i orden at stigningen er blevet så stor som den er. Hvert år tages det op hvad
midlerne skal gå til. Jagtloven gælder for alle fugle og pattedyr og den siddende minister fastsætter den.
Helle Larsen. Hvad går pengene fra fisketegn til?
Claus Lind. Der går en større del af pengene retur til naturen fisketegnspengene.
Jens Hobro Jagt. Provenuet fra jagttegnet vil svinde da folk synes det er blevet for dyrt.
Karen Friis. Takkede for den varme velkomst og takkede Leif Bach for de pæne ord, hun pointerede at hun ikke ved
særligt meget om jagt endnu, men ved en masse om opbygningen af en organisation med en masse frivillige. En ny
strategi skal ikke være hyldefyld men noget der skal arbejdes med, vi er alle DJ. Ny vision er næsten på plads, HB har
sat en ny retning for DJ. Til den nye strategi er der kommet input fra 4 jægerråd i kreds 1, de fleste input der er
kommet, peger i samme retning. Der bliver ansat en foreningskonsulent som skal hjælpe de enkelte foreninger, der vil
desuden blive brug for konsulenter som vil blive aflønnet på time basis. Regnskabet for 2020 er meget positivt,
medlemstallet er stort set status quo, indtægterne er faldet en smule, der er lidt færre ansatte. Årets netto resultat er
et overskud på 6,8 mill. kroner og egenkapitalen er steget til 55 mill. kroner så vi er godt polstret til fremtiden.
Søren Birch Nielsen. Han var stærkt utilfreds med at der ikke længere kommer et medlemskort ud, når der er så stort
et overskud. Per Seedorff mener man skal lave beslutningen om og genindføre kortet.
Karen Friis. Det var en kombination af besparelse da man lavede budget for 2021 samt at man ikke fandt det store
behov for kortet hos de faste medlemmer.
6. Valg af delegerede til Rep. mødet
Alle de indstillede til Rep. mødet blev valgt. Rep.mødet er den 18. september i Odense. Der holdes for møde den 6
september i DGI huset i Aabybro.
7. Indkommende forslag
Grethe Jakobsen fremsatte et forslag som blev vedtaget ‐ Forslag om jægere der ejer jord.
8. Eventuelt
Regnar Bæk demonstrerede simpelt regnskabsprogram til brug i lokalforeningerne
Tage Espersen. Indstillinger til nye jagttider på hjortevildtet skal være inde inden den 1 september. der bliver et
offentligt møde i Tranum den 10. august klokken 19.00. Han opfordrede også kraftigt til at der indberettes mere
detaljeret på hjortevildtet, lige nu mangler der information på ca. 40%.

Referent Mogens Engedal
Godkendt den 6. juli 2021 af Dirigent Niels Quist Jensen

