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Sig go’daw til JægerNYT
Af: Rune Havgaard Sørensen, Jægerforbundet
Du sidder med første udgave af Jægerforbundets nyhedsbrev ”JægerNYT”.
Nyhedsbrevet henvender sig til lokalforeningsformænd og –kasserere samt
kredsbestyrelsesmedlemmer.
Ligesom der i længere tid har eksisteret et nyhedsbrev omhandlende JKF’ernes
arbejde, vil vi med dette nyhedsbrev fokusere på organisatoriske og
lokalforeningsmæssige emner. ”Det er vores håb, at vi med dette initiativ kan øge den
løbende dialog om organisatoriske emner, og at dette vil fremme det fælles
landsdækkende arbejde”, siger formand Claus Lind Christensen.
Nyhedsbrevet forventes ikke udsendt med et fast interval, men i stedet når der er
aktuelle emner at informere om. Nyhedsbrevets redaktør er organisationskonsulent
Rune Havgaard Sørensen, som gerne modtager input til relevante emner på e-mail:
rhs@jaegerne.dk

Danmarks Jægerforbund
har ansat ny direktør
Af: Stig Tjellegaard Møller, Jægerforbundet
Danmarks Jægerforbund har med virkning fra den 1. januar
2013 ansat Michael Stevns som direktør. Michael Stevns har
haft en lang ledelseskarriere i mejeribrugets virksomheder og
organisationer og har det seneste halvandet års tid været
beskæftiget med bestyrelsesarbejde og konsulentopgaver for
mindre virksomheder inden for strategi.
Læs mere om Jægerforbundets nye direktør her

Michael Stevns er tiltrådt som
direktør i Jægerforbundet pr. 1.
januar 2013. FOTO: ANDERS
LUNDØE STEVNS
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Antallet af udmeldte medlemmer
skal minimeres
Af: Rune Havgaard Sørensen, Jægerforbundet
På det seneste hovedbestyrelsesmøde, der fandt sted den 11. januar, drøftede
Hovedbestyrelsen hvordan man kan fastholde en større andel af de medlemmer, som
udmelder sig. Dette skete på baggrund af et oplæg fra forbundets medlemsudvalg, der
havde gennemgået den nuværende praksis.
Hvert år udmelder ca. 6000 medlemmer sig af Danmarks Jægerforbund. Da tilgangen
af nye medlemmer udgør omkring samme antal, kan Jægerforbundet opretholde et
stabilt medlemstal. Men sådan behøver det ikke at være, sagde formand for
medlemsudvalget Leif Bach på det netop afholdte HB-møde ”Kan vi fastholde blot en
lille del af de 6000 medlemmer, kan vi opnå en større medlemsvækst end hidtil”.
I disse dage registreres det, hvem der har indbetalt kontingentopkrævningen, der blev
udsendt til alle Jægerforbundets medlemmer i december. I slutningen af februar
udsendes en rykkerskrivelse til de medlemmer, som til den tid endnu ikke har
indbetalt deres kontingent. Medlemmer, som ikke har betalt kontingentopkrævning,
modtager ikke bladet Jæger for marts og fremefter.
Ifølge Leif Bach har jagtforeningerne en meget vigtig rolle i den kommende tid, hvor
flest mulig af forbundets medlemmer skal fastholdes: ”Det er uden tvivl de lokale
jagtforeninger, der tiltrækker og fastholder størstedelen af medlemmerne i Danmarks
Jægerforbund, derfor kan de også allerede nu holde sig opdateret på, hvem der
forlænger sit medlemskab, og opfordre de der endnu ikke har betalt til fortsat at støtte
op om fællesskabet.”
Alle jagtforeningsformænd og –kasserer kan via tillidsmandsnettet på nedenstående
link logge ind og se listen over medlemmer i deres forening. Såfremt et medlem stadig
er markeret som ”restant”, har vedkommende behov for en opfordring til at fastholde
sit medlemskab.
Find foreningslister på tillidsmandsnettet ved at klikke her

Sæt pris på indsatsen
Af: Rune Havgaard Sørensen, Jægerforbundet
Netop nu bør man være opmærksom på personer og jagtforeninger, der fortjener en
særlig opmærksomhed. I løbet af de kommende måneder er der nemlig indstillingsfrist
til både Jægernes Naturpris og Årets Jagtforening.

Jægernes Naturpris – indstillingsfrist den 15. februar
Jægerforbundets naturpris uddeles også i 2013 for at stimulere interessen og
indsatsen for natur- og vildtpleje. Prisen gives enten til et veletableret projekt eller til
en idé, der kan fremme naturen og dermed også grundlaget for jagt, men som stadig
kun er på tegnebrættet. Læs mere om prisen på www.jaegerforbundet.dk/naturpris
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Årets Jagtforening – indstillingsfrist den 15. april
Jagtforeninger, der kan være et særligt forbillede for andre foreninger, kan frem til
den 15. april indstilles til prisen ”Årets Jagtforening”. Prisen er på kr. 25.000,- og alle
medlemmer af Jægerforbundet kan indstille foreninger. Allerede nu er der modtaget
11 indstillinger til prisen. Læs mere om prisen på:
www.jaegerforbundet.dk/aaretsjagtforening

Det praktiske arbejde for
markvildtet starter NU
Af: Henrik Beck, Jægerforbundet
Torsdag den 17. januar 2013 kommer til at stå som en
mærkedag i Jægerforbundets og markvildtindsatsens store
historiebog, for meget tidligt på dagen tikkede der en mail
ind fra Naturstyrelsen med besked om, at der nu er bevilget
penge til første del af indsatsen til fordel for harer og
agerhøns
"Takket være bevillingen kan vi nu tage hul på det praktiske
arbejde. Jeg er stolt og glad over, at vi nu efter mange ord
og møder kan følge op med praktisk handling til glæde for
markvildtet" siger Jægerforbundets formand Claus Lind
Christensen.
Læs mere om bevillingen til markvildtet her
Følg endvidere med i Jægerforbundets medier i den
kommende tid, og se hvordan du kan bidrage til indsatsen.

Tag på kursus
Følg med på
kursusoversigten og
planlæg dit næste kursus.
Besøg
kursusoversigten

Sæt ord på…
Almennyttig: Som aktiv i
en jagtforening vil man
ofte støde på udtrykket
’almennyttig forening’.
Læs mere om ordet i
Foreningsordbogen
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Jægerforbundets formand,
Claus Lind Christensen, er med
egne ord også meget tændt på
at, at jægerne på den helt
praktiske måde kan bidrage til
at sætte handling bag ordene i
regeringsgrundlaget fra
efteråret 2011 om, at der skal
iværksættes en særlig indsats
for haren og det øvrige
markvildt. FOTO: PETER
LASSEN

Spækbræt i bambus med
DJ-logo. Pris 249 kr.
Find inspiration i
Webshoppen

