
Referat 

Lokalmøde i område 1 

Lørdag d. 5 marts 2016 

på Hadsund skydecenter. 

 

Formiddagen forløb med riffelskydning på hjortebanen, og efter frokost var der møde. 

 

Tilstede var: Bent Bolli Hansen, Henrik Carstensen, Per Hyttel, Niels Guldager, Morten Bruun, 

Bjarne Christensen, Jens Brandt, Kim Jørgensen, Henrik Kristensen, Jørn Toft, Kent Grønhøj, 

Henrik S. Kristensen, Benny Frænde Jensen, Peter Sørensen, Søren Kibsgaard. 

 

Fraværende var: Arne Kræmmergaard, Svend Aage Jensen, Ole Lund, Jørgen Stoklund Larsen, 

Ole Brandt, Jørgen Jensen, Erik Stokbro, Gunnar Sørensen, Preben Røge, Ole Pedersen, Peter 

Andersen, Alex Henriksen. 

 

1. Henrik S. Kristensen blev valgt som dirigent. 

    Benny F. Jensen blev valgt som referent. 

 

2. Koordinator Søren Kibsgaard aflagde sin beretning for det forgangne år, her redegjorde han for 

forløbet af de nye regler for egnethedsprøven. 

 

 Naturstyrelsen har hjemtaget schweiss sekretariatet.  

 Ændringer i forsikringsdækningen 

 Koordinatormøder 

 Det nye sekretariat 

 Efteruddannelsen år 2016 

 

Område 1 var også repræsenteret ved regionsjagtsti i kreds 1 med en schweisspost på stien, Søren 

rettede en tak til dem som hjalp til her. 

 

Af eftersøgninger i området har der været 1450 jagteftersøgninger, det er et fald på 310 

Trafikeftersøgninger var der 850 af, he r var antallet faldet med 50 

Antal af eftersøgninger i området er dog ikke endeligt, da nogle få hundeførere mangler 

indrapportering. 

 

Til sidst takkede Søren for året der var gået og satte hermed sin beretning til debat, her fyldte 

situationen om forsikringen en del. 

 

3. Behov for nye hundefører. 

Der var enighed om, at der for tiden ikke er behov for nye hundefører i området. 

Der blev nævnt at der i fremtiden kunne opstå et behov og dermed kan dette revurderes helt op til 

koordinatormødet ultimo august. 

 

4. Evt. 

Søren fortalte om den nye 112app og opfordrede til at man installerer den. 

Der blev snakket om tidspunktet for afholdelse at lokalmødet, om det skulle være i foråret eller efter 

sommerferien, der var enighed om at mødet forsat skal afholdes i foråret. 

De nye regler for egnethedsprøven blev også vent, især den del der omhandler hetzen, her kom et 

forslag om at dette var et godt emne for efteruddannelsen i 2016 

Der var flere hundefører som tilkendegav, at der er problemer med at få adgang til statens arealer 

når der skal trænes med ny hunde til registret. 

Der var en opfordring fra DVC om, at den enkelte hundefører med mellemrum skal tjekke, om man 

er meldt fra eller til på trafikeftersøgninger, da der har været flere tilfælde på, at hundefører er meldt 

fra, hvor man går i den tro at man er meldt til. 

 

Dirigenten takke for et godt møde, og der var igen kaffe på kanden og kage til. 

 

Benny Frænde Jensen 


