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Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland 

Sted: Stationsvej 1, 3400 Hillerød 

Dato: 19. februar 2015 

Deltagere: 

 

Marie-Louise Achton-Lyng – Poul Olesen - Torben Clausen - Mads Jepsen - Ole 

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

 

Afbud: Jens K. Jensen - Jørgen Elholdt 

Ikke mødt: Michael Franck 

 

 

Punkt Emne Konklusioner 

1 Velkomst  

 

ML bød velkommen   

2 Valg af referent CFJ valgt.  

3 Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt med tilføjelse af 5 a, nyt fra HB   

4 Referat fra sidste 

kredsbestyrelses-

møde 

 Godkendt uden bemærkninger  

5 Orientering  a. HB. ME orienterede fra HB-mødet. Undersøgelse 

viste, at stålhagl ikke udgør nogen risiko for træbear-

bejdningsmaskiner. Der var kommet øget focus på bly-

rester fra riffelprojektiler i dyr. Vildtpleje rådgiverne har 

fået indskrænket deres arbejdsopgaver som følge af risi-

ko for rådgivningsansvar. MJ kontakter Niels Sønder-

gaard for at få den nye funktionsbeskrivelse. DJ forven-

tede et resultat på 1,8 mio. for 2014 (endnu ikke revide-

ret).  ME havde indhentet oplysninger fra Niels Sønder-

gaard om status for reguleringskoordinatorpositionen. 

NS skriver i svaret, at han ikke var bekendt med at en 

sådan skulle oprettes. Dette til trods for, at det fremgår 

direkte af den vedhæftede projektbeskrivelse. CF øn-

skede, at ME skulle tagen sagen op i HB. Heri var ME 

ikke enig. 

På forespørgsel oplyste ME, at han ikke var valgt ind i 

Administrationsselskabet. 

Det var et bredt ønske fra KB, at ME udsendte dagsor-

den, åbne bilag før HB-møder og link til referater efter 

møderne (Som Kirsten Skovsby havde gjort) b. Kred-

sen. Se de enkelte punkter. 

 

6 Orientering om 

økonomi 

Ikke behandlet  
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7 Frivillige jagt-

tegnsprøver 

Ikke behandlet  

8 Koordinatorer a. Politik/koordinatorer. Ikke behandlet 

b. Hundeudvalg/hundekoordinatorer. Der var uenighed 

mellem Bjørn Ovesen og dele af Hundeudvalget om-

kring vægtning af hunderacer. KB bakker BOs satsning 

på bredden i hundearbejdet fuldstændigt op. Der vil bli-

ve aftalt et møde mellem ML og formanden for hunde-

udvalget i marts. 

 

9 Fortrolighed Der blev manet til forsigtighed omkring viden erhvervet 

på KB-møder 

 

10 Kredsmøde 

 

a. ML og BV havde haft møde med Henning Christian-

sen og aftalt div praktiske forhold. Mødefaciliteterne 

forekom velegnede. Der forventes ca. 150 gæster. TC 

afklarer musikkernes videre deltagelse. 

b. Bemanding ved indskrivningsborde: Distrikt 1: JK og 

OH, Distrikt 2: JE og Charlotte Bak, Distrikt 3: TC og 

CB, Distrikt 4: MJ og CF 

Mødetid 7.30. Indskrivning starter 8.30, lægges på 

hjemmesiden. OH indkøber 5 buketter. PO bemander 

økonomibord. 

c. Deltagerliste. ML udsender liste sorteret i Distriktsor-

den. 

d. Stemmesedler og Mandatkort markeres ved udleve-

ring med Distrikt. 

 

11 Jagtens Hus dona-

tion 

Ikke behandlet  

12 Ændringer af ved-

tægter 

Der var indkommet 3 forslag fra Hørsholm, 1 fra Hage-

sted Gislinge, 1 fra Køge.  

CF havde fremsendt forslag til KB vedr. Intern Revision 

og selskaber styret af DJ. 

Kredsbestyrelsen vedtog at fremsætte forslaget på 

Kredsmødet. 2 medlemmer ønskede at tilkendegive, at 

de var imod. (TC og PO). Alle øvrige stemte for. 

 

13 Rundt om bordet Ikke behandlet  

14 Næste møde  Fastsættes efter Kredsmødet  

15 Eventuelt Ikke behandlet  

 

 

Venlig hilsen 

Chr Færch Jensen 


