
Møde med FABD’s Bestyrelse, lokalforeningsformændene og DJ 7/ 12 2021 kl. 19.00 
 
Deltagere: 
Jørgen Vester (JV) 
Brian Lisborg (BL) 
Kim Parking (KP) 
Thomas Lindy Nissen (TLN) 
Jan-Ewald Hovmand (JEH) 
Orla Hansen (OH) (Teams) 
Tom Buxbom (TB) 
Brian Due (BD) 
Lasse Skov Kristensen (LSK) 
 
Fra lokalforeningerne deltog: 
Søren Schov, Bornholms Buejægere (SK) 
Ole Møller Pedersen, Nordjyske Buejægere (OMP) 
Bo Kirk Petersen, Vestjyske Buejægere (BKP) 
Henning Gudichsen, Aarhus Buejægere (HG) 
Bjarne Olsen, Midtsjællands Buejægere (BO) 
 
Fra Danmarks Jægerforbund (DJ) 
Formand, Claus Lind Christensen (CLC) 
Formand DJ’s Bueudvalg Carl Johan Mikkelsen (CJM) 
 
 
Dagsorden: 
Fadb´s forhandlingsudvalg har i en længere periode haft fusionsforhandlinger med Danmarks 
Jægerforbund, og i det seneste år har der været heftig mødeaktivitet, senest hvor DJ/FADB-
forhandlingsudvalget havde foretræde for DJ´s hovedbestyrelse, som efterfølgende godkendte 
forhandlingsresultatet. Forhandlingerne har været præget af Corona begrænsninger. Vi er derfor 
nødt til at informere /orientere virtuelt, og et link hertil vil senere blive kommunikeret på mail til 
de lokalafdelinger, der har tilmeldt sig det virtuelle møde. 
 
Alt hvad der foregår omkring fusionsforhandlingerne er fortroligt og internt indtil det endelige 
godkendte foreligger. 
 
 
 
Referat: 
CLC gennemgik oplægget til fusionsarbejdet: ” Buejægerne i Danmark” herunder den fremtidige 
organisationsstruktur med et Buepolitisk udvalg der skal være ansvarlige for bueområdet i DJ.  
Formanden for Buepolitisk udvalg vil også sidde i DJ’s våbenudvalget, som så kommer til at 
omfatte hagl, riffel og bue.  
 



Formanden kommer ligeledes til at indgå i en ”miniformandsgruppe” med deltagelse af DJ’s 
Hovedbestyrelse, kredsbestyrelse og udvalgsformændene. 
 
Formanden for Buepolitiskudvalg (BPU) vælges for to år af gange på et årsmøde med deltagelse af 
alle medlemmer i DJ, som har interesse for bueområdet. Valgbar er kun medlemmer der har 
bestået buejagtsprøven. Første årsmøde er 2022. I ulige år vælges formanden for 
Bueaktivitetsudvalget. Vedkommende fungerer også som næstformand i BPU.  
 
Bueaktivitetsudvalget skal bestå af en formand (som også er næstformand i BPU) og 8 
koordinatorer fra DJ’s nuværende bueudvalg og 5 medlemmer fra FADB’s bestyrelse. På sigt skal 
udvalget bestå af en formand og 8 koordinatorer valgt i kredsene. 
 
Bueområdet har egen hjemmeside i DJ-regi og tekst mv. Fra FADB’s nuværende hjemmeside kan 
evt. overføres til denne.  
 
CLC: Der etableres et Bueudvalg i DJ-regi med henblik på fremtidigt samarbejde med FADB. Formål 
er at samle og styrke buejagten i Danmark gennem etablering af et stærkt netværk og videndeling 
 
For at lave en køreplan for gennemførelse af fusionen nedsættes en arbejdsgruppe med 6 
medlemmer. Formanden er den nuværende formand for FADB (JV) og næstformand er formanden 
for DJ’s bueudvalg (CMJ) og herudover deltager to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis FADB 
og DJ’s bueudvalg.   
 
JV: Udtrykte håb om at processen forstås af medlemmerne på begge sider DJ og FADB. 
 
HG: Godt arbejde 
BKP: Spændende oplæg og et stort stykke arbejde 
BO: Stor tilhænger af projektet, men svært at sige til de mange individualister 
 
CL: Glad for den brede opbakning blandt de der er medlemmer af DJ og de der ikke er.   
 
JV: CMJ har opgaven med de 8 kredskoordinatorer (Ref.: Bueaktivitetsudvalget)  
 
CL: Vigtigt med armene ind i bussen. Kommunikation er vigtig. Ingen kommunikation fremover før 
der ligger en plan for fusionsarbejdet.  
 
Citat fra CL/JV/Carl: Vi skal være skarpe lige nu, hvor vi har muligheden for at skabe noget nyt i DJ 
med direkte valg til formandsposten for buepolitisk udvalg  
 
JV: Tak til alle. 
 
Ref.: LSK 


