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Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland 

Sted: Poppelvej 13, Frederikssund 

Dato: 15. januar 2015 

Deltagere: 

 

Marie-Louise Achton-Lyng – Poul Olesen - Torben Clausen - Jens K. Jensen - 

Berit Valentin - Christian Bærentsen – Chr Færch Jensen-- Max Elbæk – Ole 

Hansen 

 

Afbud: Jørgen Elholdt 

Ikke mødt:  

 

 

Punkt Emne Konklusioner  

1 Velkomst 

 

ML bød velkommen 

2 Valg af referent CFJ valgt. 

3 Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

4 Referat fra sidste 

kredsbestyrelsesmød

e 

 Godkendt 

5 Orientering fra 

Kredsformand 

Kredsen skal overholde øk retningslinjer både mht. til 

formalia og mht. tildelt budget.  

Der bliver uddannelse af superinstruktører i foråret. 

Holger Christensens lasershot er udlånt til Ivan Møller. 

Dette skal sammen med tilbageværende udstyr leveres 

tilbage snarest muligt. 

6 Orientering fra HB Der er ikke indløbet indsigelse mod dispensation for 

strandbyggelinien i forbindelse med Jagtens Hus.  

Der er aftalt møde med Bladkompagniet omkring 

leveringsusikkerheden for Jæger. Der var også ved 

postudbringningen områdevise leveringsvanskeligheder. 

Det er vigtigt, at der fortages en systematisk registrering af 

leveranceproblemerne. Hvis man har problemer med 

leveringen, bedes man kontakte DJ via mailen 

medl@jaegerne.dk. 

7 Frivillige 

jagttegnsprøver 

Orientering om banesituationen blev givet. Der er indført 

ensartet afregning til alle baner. Alle undtaget Kulhuse har 

accepteret de nye afregningsprincipper. 

Prisen ligger fast for i år. Oplæg til 2016 vil blive drøftet på 

et udvalgsmøde i slutningen af januar. 
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8 Jagtsti JK orienterede om situationen i Jagstiudvalget. Der mangler 

koordinatorer i 4 kredse. Elgskydebanernes fremtid skal 

afklares med HB (ME). Der var blandt nogle af 

jagstikoordinatorerne utilfredshed med 

koordinatorudvalgets funktion. 

9 Kredsmøde a. Poster der mangler at blive besat 

      i. Distrikt 2. 

Det forventes at pladserne vil blive besat, men der er pt 3 

ledige pladser, og KB opfordrer der for foreningerne til at 

finde mulige kandidater frem til kredsmødet i marts. 

     ii. Referat/sekretær 

PO finder et egnet emne. 

    iii. Er der nogle der træder ud af bestyrelsen. 

Ingen trækker sig fra bestyrelsen. 

 b. Koordinatorer i kreds 7 - indkaldelse til møde og hvem 

har kontakt til hvem  

Der afholdes møde med alle koordinatorerne den 26. marts 

kl 19.00 i Hedehusene-Fløng Jagtforening. KB mødes 

samme dag 17.30 til konstituerende møde. 

 c. Opfølgning Henning Christiansen og evt. afholdelse af 

møde i Borup 

 BV laver aftale om besigtigelse evt. afholdelse af KB-

møde. Dato fastsættes senere. 

Midtsjællands Jagthornsgruppe spiller. TC aftaler de 

praktiske detaljer. 

d. Indkaldelse osv. 

 ML udsender. Evt. tilbagemelding på udkastet til ML 

snarest. 

Kun Jægerråd der har annonceret årsmøde senest i 

Bagpostens januar nummer vil indgå i mandatfordelingen 

til Rep. mødet. 

10 Årsmøder i JKF og 

generalforsamlinger 

 

ME og ML forsøger at efterkomme invitationerne i størst 

muligt omfang. Hvor dette ikke er muligt aftales med 

jægerrådet at sende en anden fra KB 

 

 

11 Ambassadør - 

jægernes Naturfond 

Kredsformanden beder om funktionsbeskrivelse. Indsatsen 

omkring Natura 2000 områder skal intensiveres. 

12 Rundt om bordet PO. Det indskærpes på det kraftigste, at regnskaber for 

aktiviteter skal indsendes hurtigst muligt. 

Vildtplejerådgivernes opgave skal afklares (ME), herunder 
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også styring af deres opgaver. 

JK Kredsjagtsti afholdes i samarbejde med kreds 6 på 

Borreby den 6. april 

JK meddelte, at han har besluttet at stoppe som koordinator 

2016. 

TC. Jagthornsudvalgs møde på lørdag. Det ønskes at 

arrangere forbunds jagthornsmesterskab på Sjælland 2017. 

Placering efterlyses. 

Der kommer 3 forslag til vedtægtsændringer fra Danmarks 

Jægerforbund Hørsholm.  

OH. Der er kommet enkelte udmeldinger grundet 

opkrævningsgebyret. OH efterlyste en beregning der 

begrundede beløbets størrelse. 

CF. Det er meddelt fra Kalø, at man for at påbegynde 

jagtlederuddannelse skal have bestået haglskydeprøven. CF 

havde fået aftalt med Kalø, at dette tidligst skulle træde i 

kraft om ca et halvt år for ikke at stoppe uddannelsen. ML 

vil følge op på beslutningsgrundlaget. 

CF efterspurgte beklædning, der kunne bruges af frivillige i 

forbindelse med udstillinger. På kort sigt kan DJ ikke 

hjælpe. ML vil tage problematikken op i 

beklædningsudvalget. I de konkrete situationer bør man 

overveje sponsering. 

MJ efterspurgte muligheder for råd fra DJ til indretning af 

udstillingsstande så de virker professionelle. 

BV synes at kursist materialet fra DJ er blevet dårligere. 

ME oplyste, at det skyldes, at man arbejder med et nyt 

koncept. 

BV forespurgte om KBs indstilling til annoncer på kredsens 

hjemmeside mod betaling. Dette var der ikke umiddelbar 

interesse for. 

 

13 Næste møde Fastsat til 19. februar kl 18.00 i Brødeskov 

14 Eventuelt Intet at bemærke. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Chr Færch Jensen 

 
 


