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Nyhedsbrev - Kreds 7 - oktober 2018 

Kære jægere i Kreds 7, 

I Kredsbestyrelsen har vi nu besluttet at genoptage nyheds-

brevet til alle jægere i vores kreds. 

Vi vil benytte nyhedsbrevet til at orientere jer om både hvad 

der sker i Danmarks Jægerforbund, men mest af alt hvad 

der sker i vores kreds og hvad vi laver i kredsbestyrelsen. 

Hilsen Kredsbestyrelsen i Kreds 7 

Strukturmøde i Kreds 7 

Der er nu nedsat et strukturudvalg er i gang med at kigge på 

og komme med forslag til hvordan den fremtidige struktur 

skal se ud i Danmarks Jægerforbund. 

Kreds 7’s repræsentanter i udvalget er Hans-Jørgen Kirstein 

og Stina Kaufmann. 

D. 8. november 2018 kl. 19-21 afholdes der strukturmøde i 

kreds 7 i Dåstrup Forsamlingshus, Byvejen 15, 4130 Viby Sj. 

Tilmelding til Stina Kaufmann på stinahk@gmail.com senest 

d. 1. november 2018. 

 

 
 
 

 

   

Nyheder til Kredsens hjemmeside 

På Danmarks Jægerforbunds hjemmeside, har vi i Kreds 7 

vores egne sider. Her finder du nyheder, årshjul og diverse 

information om kredsen og kredsbestyrelsen. 

Hvis du har nogle nyheder eller beskrivelser af arrangemen-

ter, som du ønsker bragte på vores hjemmeside, bedes du 

kontakte kredsens WEB-koordinatorer Berit Valentin eller 

Stina Kaufmann. 

Kredsens hjemmeside kan findes på: https://
www.jaegerforbundet.dk/kredse/kreds-7/ 
 
 
Nyjægerjagt hos Naturstyrelsen 
 
Sædvanen tro afholder NST nyjægerjagter hhv. d. 2. og 8. 

november 2018 i hhv. Ulkerup og Røsnæs. Der er stadig 

pladser på nyjægerjagterne, så hvis du er nyjæger og vil 

med på jagt, kan du tilmelde dig på Mit Jagttegn: 

www.jagttegn.dk 

 

 
Kurser 

I 2018 er det blevet muligt at tage en frivillig Lederuddannelse i Jægerforbundet. Uddannelsen 

er bygget op af obligatoriske og valgfrie moduler som du selv kan sammensætte alt efter dine 

interesser og funktioner i DJ. 

Hvis man ikke ønsker at tage hele uddannelsen, er det også muligt at tage enkeltstående kur-

ser, hvis du har interesse for et specifikt emne. 

Du kan se alle kurser på hjemmesiden: https://www.jaegerforbundet.dk/det-sker-i-dj/
uddannelser/dj-s-lederuddannelse/ 
 

Behandling af data i Danmarks Jægerforbund 
 
Der er pt. et stort arbejde i gang rundt om i alle jagtforeningerne med at få styr på data.  

Alle lokale jagtforeningsformænd har fået tilsendt vejledninger, som kan anvendes til at gen-

nemføre de nødvendige processer. Vejledning og Arbejdshæfte ’Pas godt på medlemmerne—

og deres data’, kan også findes på medlemsnettet under punktet Håndtering af persondata: 

http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/handtering-af-persondata/ 

På medlemsnettet finder I også en række hyppigt stillede spørgsmål og svar. Tag et kik og bliv 

klogere på persondataforordningen. Har I spørgsmål, så send en mail til personda-

ta@jaegerne.dk 
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