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Kalø, den 04. august 2009

19. Nyhedsbrev
til DJ-repræsentanter i grønne råd og JKF-formænd
Kære alle

Nu er sommerferien så småt ved at være ovre, og jeg iler med en kursusplan for JKF resten af
året. Emnet i dette efterår bliver ”Omgang med pressen”. Af hensyn til kursusbudgettet m.m.
er ”Forhandlingstaktik” sat på hold til næste kursusår, hvor det er planen også at tilbyde
kursus i mødeledelse og præsentationsteknik. Det er ikke tanken at holde pressekursus i 2010.
Men nu til sagen:
Kursusplan for JKF-formænd og DJ-repræsentanter i kommunernes grønne råd gældende for
4. kvartal 2009
Målgruppe: JKF-formænd og grønne repræsentanter samt medlemmer af Jægerforbundets
kredsbestyrelser. JKF-medlemmer har fortrinsret.
Kurserne gennemføres som aftenkurser (fra klokken 17.00 til 22.00) eller som weekendkursus
– sidstnævnte på Kalø m. overnatninger og fuld kost.

Kursusbeskrivelse
Omgang med pressen (3 moduler)
Efter kurset skal deltagerne have kendskab til hvordan man bruger pressen aktivt til fremme
af DJ’s interesser - især hvordan man sikrer god presseomtale lokalt.
En vigtig del af kurset er øvelser i reaktioner og adfærd, når pressen ”pludselig dukker op” –
altså træning i at udtale sig til både elektroniske og trykte medier.
Kurset er en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser.
OBS: Der må påregnes hjemmearbejde i nogen omfang (én enkelt opgave at løse samt
læsning af fire afsnit – ca. 30 sider – i tilsendt fagbog ”Sådan gør journalister”).
Tid og Sted samt tilmeldingsfrist:
Den 20-21-22 oktober 2009 på Byggecentrum, Hindsgavl Alle 2, 5500 Middelfart.
Tilmeldingsfrist: 15. september, klokken 12.00.
Den 17-18-19 november 2009 på Hotel Scandic Ringsted, Nørretorv 57, 4100 Ringsted.
Tilmeldingsfrist: 12. oktober, klokken 12.00
Weekenden 4-5-6 december 2009 på Danmarks Jægerforbund Kalø, Molsvej 34, 8410 Rønde.
Tilmelding senest 9. november klokken 12.00
Ang. tilmelding til ovennævnte kurser:
Tilmelding skal foregå skriftlig til undertegnede enten pr. brev eller pr. E-mail (Adresserne er:
Johannes Rysgaard, Danmarks Jægerforbund Kalø, Molsvej 34, 8140 Rønde eller
rys@jaegerne.dk) med tydelig angivelse af, på hvilken af de tre lokaliteter, man ønsker at
deltage.
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Jeg bekræfter tilmeldingen umiddelbart efter modtagelse og oplyser ”bookingnummer” ved
samme lejlighed. Jeg giver endelig besked om gennemførelse, når sidste tilmeldingsfrist er
overskredet.
Alle tilmeldinger bliver noteret i den rækkefølge, de er indgået, så i tilfælde af overtegning,
bliver de første 20 tilmeldte til et kursus optaget. Evt. overskydende tilmeldinger bliver tilbudt
plads på et af de to andre kurser, hvis der er ledige pladser. I tilfælde af så mange
overskydende tilmeldinger, at der er kursister nok til ét opsamlingskursus, forsøger jeg at få et
sådant arrangeret.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
PS: De foregående år har vi i løbet af efteråret arrangeret tre ”roadshow” fordelt ud over
landet som ovenstående kursustilbud. Møderne er for alle JKF-medlemmer i landsdelen,
fagstaben orienterer bredt om aktuelle problemer, formanden giver en politisk orientering og
lægger op til den efterfølgende diskussion. Det er selvfølgelig også meningen at holde
”roadshow” for jer, inden Natura 2000-projekterne bliver offentliggjort, men da dette først
forventes at ske sidst på vinteren (forventeligt i marts 2010), er det foreløbigt planen at holde
”roadshow” i løbet af januar/februar 2010. Derved sikrer vi, at orientering/debat på møderne
bliver så aktuel, som muligt, og vi undgår at holde møder i jagtsæsonen, hvor der jo hurtigt
kan blive nok andet at gå til! Så derfor …
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Øvrige emner i dette nyhedsbrev:
1. Om sjældne planter på Habitatlisten
2. Bjørneklo skal bekæmpes af alle
Ad. 1:
Stadig flere sjældne planter på habitatlisten. Se:
http://www.blst.dk/Nyheder/naturliste_vokser.htm

Ad.2:
Som en opfølger på artiklen på hjemmesiden om Kæmpe-Bjørneklo kunne det være nyttigt for
jer at vide, at en bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er i høring.
Bekendtgørelsen vil afløse den tidligere bekendtgørelse om bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo,
og noget af det nye i den kommende bekendtgørelse er, at forpligtelsen til at bekæmpe nu
også omfatter brugere af et område – ergo kan det altså også få indflydelse for brugere af
eksempelvis et jagtområde. Se:
https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146000690
Tilbage er kun (endnu engang) at minde om, at der I jeres område måske for tiden er
høringsfrist for forslag til kommuneplan. Se på denne adresse, hvilke kommuner har
offentliggjort en kommuneplan: http://www.plan09.dk/Inspiration/kommuneplan2009 , og
spørg for en sikkerheds skyld også i jeres lokale tekniks forvaltning, hvad status er på dette
område; der kan være problemer i forhold til bevarelse af skydebaner!
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Så mange var ordene.
Venlig hilsen
Rys

