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22. oktober 2020 

 
Referat fra UMN´s møde 

Torsdag den 22. oktober 2020 kl. 17.00 

Ejby Hallerne, Halvej 5, 5592 Ejby 

 

Simon Petersen, Formand (SP)  
Tonny Lønne (TL) 
Flemming Østergaard (FØ) 
Jacob P. Albæk (JA) 
Sven Erik Jensen (SJ) 
Peter Due (PD) 
Flemming Thune-Stephensen (FT) 
Jens Toft (JT) 

 

Referent: Jens Toft (JT) 

 

Punkt: 

     

1. Gennemgang af hvorfor så mange medlemmer ønsker at træde ud af udvalget. 

SP: brænder for sagen, men har ikke mulighed for at lægge de kræfter i udvalget og 

formandskabet som det kræver. Men kunne godt se sig selv med igen når tiden rækker til det.  

FØ: i FJD blev der lyttet til udvalget, der blev taget beslutninger og der sat gang i nye initiativer. FØ 

mener ikke, at det er tilfældet i SJD, og ønsker derfor ikke at fortsætte i udvalget.  

JA: har ikke den nødvendige tid til at sidde med i udvalget, men vil på ingen måde smække med 

døren og vil godt være med en anden gang.  

SJ: støtter op omkring FØ´s udlægning. Derudover synes SJ at tiden er til, at der kommer yngre 

kræfter med i udvalget. SJ vil fortsætte med at repræsentere Øster Hjerm-projektet.  

   

2. Afsked med de afgående medlemmer. 

 

Det tilbageværende udvalg takkede af med SP, FØ, JA og SJ.  

 

Alle takkede for samarbejdet og de siddende medlemmer takkede for den store indsats SP, FØ, JA 

og SJ har gjort. Det bliver vanskeligt for SJD at finde så engagerede medlemmer til udvalget.  

 

 

3. Frokost. 

 

TL, PD, FT og JT fortsatte mødet efter frokost. 

 

4. Siden sidst: 

 

Fire medlemmer er trådt ud af udvalget. 

 

5. Sammensætning af udvalget. 
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UMN ser gerne en sammensætning af landmænd og hundesportsfolk.  

  

 

6. Hvordan ser vi UMN´s opgaver? 

 Skabe gode prøveterræner 

 Arbejde for markvildtet med fokus på agerhønen 

 Formidle kontakt omkring udsætning af agerhøns 

 Komme med nye tiltag og idéer 
 

7. Vores samarbejde med DJ: 

 Det er UMN´s opgave at give udvalgets synspunkter med videre til de to repræsentanter 
som sidder med i DJ´s markvildtudvalg.  

 

8. Fremtiden i SJD: 

 Det er udvalgets holdning at UMN skal bestå - SJD kan noget som ingen andre vil og kan.  
 

9.  Indstilling til bestyrelsen /repræsentantskabet:  

 UMN vil arbejde videre med at finde mulige medlemmer til udvalget, hvilket udvalget 
ligeledes ønsker repræsentantskabets input til.  

  

10. Eventuelt 

 

 

 

 

Jens Toft 


