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Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland 

Sted: Køge/Herfølge Jagtforening kl.17:00 

Dato: 16. juni 2014 

Deltagere: 

 

 

Marie-Louise Achton-Lyng – Poul Olesen – Jørgen Elholdt - Jens K. Jensen - 

Berit Valentin – Torben Clausen - Christian Bærentsen - Mads Jepsen - Ole Han-

sen - Christian Færch. 

Afbud:  

Ikke mødt: Michael Frank 

 

 

Punkt Emne Konklusioner 

1 Godkendelse af 

referat 

Referat fra sidste møde kan ikke godkendes, da 

MF stadig er indlagt.  

JE - indkøber en blomst til MF 

  

2 Godkendelse af 

dagsorden 

 

Godkendt - punkt 10 - regulering indsat  

3    

4 Orientering fra HB  JKF-Frederiksberg sagen er drøftet med DJ-ledelsen og 

HB har pålagt kredsen at sørge for indkaldelse til et eks-

traordinært årsmøde i JKF Frederiksberg. (ML - sætter 

den i Jæger - afholdelse i september) 

Økonomi - Kreds 7 har anmodet om flere midler til 

kredskassen, dette var der ikke opbakning til, fra de an-

dre HBér. Der må på forskud søges om midler og så 

tages sagerne en efter en. 

 

ME frembragte under økonomigennemgangen for kred-

sene at vi har mere end svært ved at overholde budget, 

især set i lyset af at vi som kreds er pålagt en ekstra byr-

de i form af bue-feltskydnng. 

Der er meget lidt forståelse for kreds 7´s situation og de 

forhold vi har m.h.t. at finde egnede lokaler til kredsmø-

der mv.. 

Vi skal som kreds allerede nu gennemgå vores budget 

og finde ud af om vi kan holde det eller evt. får brug for 

flere midler.  Jo tidligere vi henvender os og synliggør 

vores behov, jo nemmere kan man hjælpe fra centralt 

hold. 

 

Elektroniskfakturerings - der kan fremover kun afregnes 

fra kredsene og jagtforeningerne via elektroniskfakture-

rings.  
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Udfordringer ang. skydebaner i Nordsjælland - der er 

store problemer i Hørsholm der på nuværende er lukket 

helt ned. Kommunen vil ikke godkende de målinger der 

bliver fortage via DJ/Jan Henrik Ryggård. Andre Sky-

debaner såsom Hedehusene/Fløng har også problemer 

med skydetiden og der skal sættes ind med hjælp nu. 

HB/Skydeudvalget starter en undersøgelse i kreds 7, der 

senere vil bliver spredt ud til de andre kreds.  

PO - miljøministeriet har udsat en pulje til støjdæmpen-

de foranstaltninger - ME tager den med til Højnæsvej.  

 

Kreds 7 nedsætter et udvalg hvor de foreninger der har 

støjproblemer samles og er støttende i forhold til DJ-

undersøgelse. ML/ME/CB indkalder Samtlige forenin-

ger der har skydebaner i kreds 7. 

Stenløse - Veksø    

 

ME - har fået følgende udvalg tildelt som nyt HB-

medlem: Nyjæger udvalget - dermed nedlægges frivil-

ligjagttegnskoordinatoren. Dette er ikke helt godkendt 

politisk og ligger derfor stadig på tegnebrættet.    

 

IT- support fra DJ til hjemmesiderne vil ophører, da DJ 

havde ansat en studentermedhjælp til at varetage opga-

ven. Han er desværre stoppede nu og opgaven er ført 

tilbage til det firma der sælger domænet og det er alt for 

om kosteligt at benytte deres support. Derfor ønsker DJ 

at nedsætte en måske ny ”koordinator” post, så der er 

stadig er mulighed for at få hjælp til hjemmesiderne.  

  

 

5 Orientering fra 

Kredsformanden 

Autentiske høstdage på Ledreborg - kr. 5.800 + moms 

K7 deltager ikke, da det er for dyrt og vores evt. delta-

gelse vil være for at profilere jægerne ikke for at tjene 

penge.  

 

Efteruddannelse af flugtinstruktører i kreds 7 - KB fin-

der fremgangsmåde for usmagelig og det vil skabe pro-

blemer i foreningerne, hvis vi skal til at have A-B in-

struktører. Emnet vendes med flugtskydningskoordina-

toren og derefter tages der stilling til forløbet.  

 

Buekoordinator - næste møde afholdes i Ganløse / Jør-

gen Vester 

 

 

 



 

 
Referat fra bestyrelsesmøde 

I Kreds 7 Nordsjælland 
 

 

3 

ML orienterede om, at Bjørn Samuelsen var kredsens 

repræsentant i i trækvildtsudvalget. ML undersøger 

hvilke sager der er i gang og hvad der evt. forlanges af 

kredsen i dette arbejde.   

 

6 Orientering fra 

Kredskasseren 

Økonomi til div. udstillinger som Livstilsmessen på 

Ledreborg og Roskilde Dyreskue tages fra kredskassen 

og bevilliges ikke udover kredsen buget - dette skaber 

endnu større problemer med økonomien en først antaget. 

KB nedsætter et udvalg som CB vil være tovholder for. 

De vil gennemgå K7 økonomi ned til mindste detalje - 

det påhviler KB at få styr på økonomien og ikke mindst 

hvordan det hænger sammen og hvilke kasser der tages 

fra.  

 

 

7 Indstilling af dele-

geret igennem JFK 

 

Der mangler 4 delegeret - KB tager stilling til om der 

skal findes 3 nye eller posterne. Der er sendt en mail til 

Sven-Erik Garbus fra KVL ang. deltagelse og han har 

takket ja. 

 

8 Indkommende 

forslag til rep-

møde  

A: Imod  

B: Delvise meninger  

C: Imod - kommer fra HB i forslag  

D: For  

E: Faldet  

F: imod  

G: For  

H: For  

I: For  

 

Kredsformanden kan gå på talerstolen og udtrykke kred-

sens holdning til de forslag, hvor det er enighed om 

”for”.  

 

 

9 Underskrive for-

retningsorden. 

 

Underskrevet af alle deltagende - ML sender den rundt 

på mail 

 

10 Regulering  Der er afsat et kursus pr. kreds - kreds 7 indkalder en fra 

hvert JKF. Desværre vil alle kurser blive afholdt på 

hverdag 3-4.september. Dette er ikke tilfredsstillende, 

da man er nød til at tage fri for arbejde. CF og Charlotte 

Bak tager sig af indkaldelse til kurset i samarbejde med 

Peter Smærup. Deltagelse i selve kurset er gratis, men 

deltagerne må selv afholde omkostningerne til dækning 

af fortæring, kørepenge m.m, da kredsens økonomi er 

meget presset. 
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11 Rundt om bordet - 

fastsættelse af 

næste møde  

Auguste uge 35 - torsdag 28. august 

Ganløse / Jørgen Vester er kontaktet. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Marie-Louise Achton-Lyng 

 

 

 


