
Kredsbestyrelsesmøde	  Kreds	  1	  Danmarks	  Jægerforbund	  den	  23.	  oktober	  2013.	  
Aalborg	  Flugtskydningsforenings	  klubhus,	  Gammel	  Hvorupvej	  141,	  9400	  Nørresundby.	  

	  
	  
	  
Deltagere:	  	  
	  
HB-‐medlem	  Leif	  Bach	  
Næstformand	  Kim	  Fredholm	  
Kasserer	  Henrik	  Juhl	  Jensen	  
Suppleant	  for	  HB-‐medlem	  Tage	  Espersen	  
Lars	  Guldhammer	  
Christian	  Nørgård	  
Regnar	  Bæk	  
Per	  Seedorf	  Sørensen	  
Ole	  Kiefert	  Møller	  Thomsen	  
Grethe	  Jakobsen.	  	  
	  
Afbud	  Per	  Henriksen	  og	  Peter	  Holm	  
	  
Leif	  Bach	  var	  mødeleder	  i	  Per	  Henriksens	  fravær.	  
	  
Bemærkninger	  til	  dagsorden:	  Samme	  eftermiddag	  er	  indkommet	  ansøgning	  om	  midler	  til	  Sct.	  
Hubertusgudstjeneste	  fra	  Sæby	  og	  Omegns	  Jagtforening.	  Ansøgningen	  blev	  sat	  på	  til	  behandling	  
under	  punkt	  2.	  
	  
	  
	  
1.	  Godkendelse	  og	  underskrift	  af	  referat	  
Referatet	  blev	  rundsendt	  og	  godkendt	  samt	  underskrevet.	  
	  
	  
2.	  Nyt	  fra	  Kredsen	  
	  
a)	  Reminder	  på	  tilbagemelding	  på	  baner	  og	  haglprøvesagkyndige	  og	  hjælpere	  er	  25.	  oktober.	  Per	  
Lindegård	  samler	  alle	  indmeldelser	  og	  sender	  orientering	  til	  Kredsbestyrelsen	  om	  hvilke	  baner	  
m.m.	  der	  er	  indstillet/udpeget.	  Husk	  deadline	  25.	  oktober.	  	  
Det	  er	  Naturstyrelsen,	  der	  alene	  står	  med	  opgaven	  (nøjagtig	  som	  ved	  riffelprøven)	  DJ	  er	  ”blot”	  
entreprenører	  på	  opgaven.	  
For	  yderligere	  information	  refereres	  til	  tidligere	  udsendt	  mail	  til	  Kredsbestyrelsen.	  
	  
b)	  Der	  opfordres	  til	  at	  kontakte	  alle	  jagttegnsundervisere	  i	  JKF	  og	  informere	  dem	  om	  seneste	  nyt	  
fra	  DJ.	  	  
	  
c)	  Vildtudbyttestatistik	  på	  kronvildt	  er	  ca.	  800	  som	  er	  100	  flere	  end	  sidste	  år.	  Anbefalingerne	  er	  
at	  afskydningen	  godt	  må	  gå	  i	  retning	  af	  lidt	  flere	  hinder	  og	  kalve	  af	  hensyn	  til	  bestandens	  
udvikling.	  
	  
Afskydningstallene	  ser	  således	  ud:	  
	  
Morsø	  12	  
Thisted	  328	  
Brønderslev-‐Dronninglund	  30	  
Frederikshavn	  70	  
Jammerbugt	  314	  
Ålborg	  123	  
Hjørring	  66	  	  
	  



d)Annonce	  med	  overskriften	  "Nu	  vil	  vi	  se	  handling"	  drøftedes",	  da	  der	  har	  været	  en	  del	  
reaktioner	  fra	  blandt	  andet	  landmænd.	  	  
Overvejelsen	  fra	  HB	  har	  været	  om	  DJ	  skulle	  være	  medunderskriver	  og	  man	  har	  vurderet	  at	  det	  
ville	  være	  mere	  plus	  end	  minus.	  (Annoncen/Plakaten	  er	  udsendt	  fra	  Friluftsrådet	  som	  DJ	  er	  en	  
del	  af)	  
	  
e)	  Ekstraordinært	  indkommet:	  Ansøgning	  om	  midler	  fra	  Kredsen	  til	  Sct.	  Hubertusgudstjeneste.	  
	  
Efter	  Kredsbestyrelsen	  havde	  gennemgået	  ansøgningen	  fandt	  et	  flertal	  af	  bestyrelsen	  at	  der	  
kunne	  gives	  tilskud	  til	  følgende	  på	  betingelse	  af	  nedenstående:	  
	  
1.530	  kr.	  til	  smagsprøver	  
500	  kr.	  til	  forsikringer	  
1.200	  kr.	  som	  er	  halvdelen	  af	  annonce	  
1.000	  til	  dekoratør	  og	  materialer	  
	  
I	  alt	  4.230	  kr.	  	  
	  
Herudover	  minder	  man	  om,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  rekvirere	  gratis	  PR-‐materiale	  herunder	  
opskriftshæfter	  m.v.	  ved	  henvendelse	  til	  Mick	  Jørgensen	  DJ.	  
	  
Begrundelse	  for	  de	  bevilgede	  midler:	  
Generelt	  er	  der	  en	  holdning	  til	  at	  der	  skal	  være	  en	  vis	  form	  for	  deling	  af	  udgifter	  mellem	  
interessenterne	  af	  disse	  arrangementer.	  Det	  vil	  i	  dette	  tilfælde	  sige	  foreningen,	  Jægerforbundet	  
og	  Kirken.	  Det	  er	  eksempelvis	  set	  andre	  steder	  at	  menighedsråd	  går	  ind	  og	  donerer	  større	  beløb	  
til	  sådanne	  arrangementer,	  blandt	  andet	  sponcerer	  hornblæsningen.	  
Af	  ansøgningen	  fremgår	  det	  ikke	  om	  der	  er	  forsøgt	  donationer	  andre	  steder	  fra,	  hvilket	  findes	  
naturligt	  i	  den	  situation	  her,	  hvor	  man	  samarbejder	  med	  en	  anden	  instans.	  
Når	  Kredsen	  alligevel	  yder	  så	  stor	  en	  andel	  af	  tilskuddet	  som	  dette,	  er	  det	  	  begrundet	  i,	  at	  
arrangementet	  henvender	  sig	  bredt	  til	  befolkningen,	  der	  annonceres	  grundigt	  og	  det	  går	  fint	  i	  
tråd	  med	  Jægerforbundets	  sigte	  om	  at	  komme	  ud	  til	  befolkningen.	  
	  
Betingelser	  for	  udbetaling	  af	  tilskud:	  
Senest	  14	  dage	  efter	  afholdelse	  skal	  der	  indsendes	  regnskab.	  Her	  skal	  de	  originale	  regninger	  
indsendes	  med	  regnskabet,	  forstået	  som	  regning	  fra	  dekoratør,	  slagter,	  forsikring,	  annonce.	  Det	  
præciseres	  at	  en	  regning	  fra	  jagtforeningen	  selv	  ikke	  udløser	  tilskud.	  Det	  præciseres	  også,	  at	  
tilskuddet	  kun	  gives	  til	  de	  specificerede	  udgifter.	  
Endelig	  ønskes	  kopi	  af	  det	  samlede	  regnskab,	  når	  arrangementet	  er	  afholdt,	  samt	  gerne	  en	  
opfølgning	  af	  efterfølgende	  dækning	  i	  medierne.	  
	  
Øvrige	  bemærkninger.	  
Det	  at	  ansøgningen	  kommer	  så	  sent	  og	  at	  den	  ikke	  er	  udfyldt	  på	  det	  skema,	  som	  kredsen	  har	  
udarbejdet	  til	  formålet,	  vanskeliggør	  behandlingen	  af	  ansøgningen.	  Der	  er	  tidsmæssigt	  ikke	  
mulighed	  for	  at	  få	  uddybet	  det	  indsendte.	  
	  
Der	  sendes	  skriftligt	  tilsagn	  til	  Sæby	  og	  omegns	  jagtforening	  om	  tilskuddet.	  
	  
f)	  JKF-‐Årsmøder:	  Tjek	  op	  på	  adresser	  og	  send	  til	  formand	  og	  til	  webmaster	  for	  at	  få	  det	  
annonceret	  i	  diverse	  blade	  og	  på	  hjemmeside.	  Send	  til	  Jæger	  inden	  1.	  november.	  
Det	  er	  den	  fulde	  dagsorden	  der	  skal	  bruges	  i	  år	  og	  der	  må	  gerne	  puttes	  noget	  på	  selv.	  (Eks.	  HUSK	  i	  
år	  er	  der	  også	  valg	  til	  HB	  medlem	  og	  suppleant)	  
	  
	  
3.	  Nyt	  fra	  HB.	  
Kort	  orientering	  om	  domicilprocessen.	  
	  
Medlemsudvalget	  er	  i	  gang	  med	  en	  øvelse	  med	  at	  få	  medlemmerne	  over	  på	  PBS.	  	  Der	  er	  7	  
foreninger	  i	  Kreds	  1	  som	  ikke	  benytter	  nuværende	  system.	  Der	  skal	  en	  dialog	  igang	  med	  
foreningerne	  via	  JKF-‐formanden	  for	  at	  få	  foreningerne	  til	  at	  overgå	  til	  PBS.	  



	  
Torben	  Bagh	  har	  trukket	  sig	  fra	  jagtstiudvalget	  og	  der	  er	  et	  arbejde	  i	  gang	  for	  at	  kigge	  dette	  
udvalg	  igennem	  og	  få	  udpeget	  ny	  formand.	  
	  
	  
4.	  Nyjægerdag	  2014?	  
Bestyrelsen	  drøftede	  diverse	  nyjægertiltag.	  
Her	  besluttede	  man	  at	  arbejde	  med	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  JKF-‐erne.	  
Per	  Seedorf	  har	  en	  dato	  i	  det	  sydlige	  som	  er	  15.	  juni	  
Grethe	  og	  Regnar	  forsøger	  at	  fordele	  3	  datoer	  i	  nord	  fordelt	  evt.	  på	  forår	  og	  efterår.	  
Gerne	  med	  lokale	  folk	  og	  vildkonsulenter	  tilknyttet.	  
Kim	  og	  Tage	  arbejder	  med	  jægerdelen	  i	  Thy	  til	  Oktober.	  
Placering	  på	  nyjægerdagen	  drøftedes	  og	  blev	  besluttet	  til	  at	  ligge	  i	  Hvorup	  igen	  og	  på	  den	  24.	  
august.	  
	  
Arrangementer	  og	  datoer	  samt	  ansøgninger	  om	  tilskud	  til	  nyjægerpuljen	  skal	  ind	  så	  hurtigt	  som	  
muligt,	  men	  gerne	  senest	  1.	  marts.	  
	  
	  
5.	  MB'ere	  -‐	  slitage	  på	  naturen,	  kan	  jægerne	  gøre	  noget	  ved	  det?	  
Bestyrelsen	  drøftede	  hvor	  udbredt	  problemet	  er	  i	  Kredsen	  og	  det	  tages	  med	  til	  HB	  og	  tages	  
videre	  til	  KL,	  Naturstyrelsen	  og	  Friluftsrådet.	  Det	  blev	  præciseret	  at	  dette	  er	  en	  af	  de	  tunge	  sager,	  
som	  ikke	  bliver	  ændret	  over	  natten.	  Foreningerne	  skal	  være	  bestemt	  på	  at	  gå	  ind	  i	  beskrivelser	  
og	  udarbejdelse	  af	  baggrundsmateriale	  til	  forbundet,	  som	  en	  hjælp	  til	  det	  politiske	  niveau	  i	  
Jægerforbundet.	  
	  
	  
6.	  Udpegning	  af	  2-‐3	  personer	  som	  er	  meget	  aktive	  i	  kredsen	  indenfor	  udstillinger,	  messer,	  
dyrskuer	  og	  lign.	  	  
	  
Emnet	  blev	  drøftet	  kort	  og	  man	  enedes	  om	  at	  melde	  3	  personer	  ind:	  
Preben	  Egebo,	  Kristian	  Slyk,	  Grethe	  Jakobsen.	  
	  
	  
7.	  Formøde	  for	  Repræsentantskabsmødet,	  tid	  og	  sted.	  
28.	  november	  kl.	  19.30	  afholdes	  der	  formøde	  for	  de	  delegerede	  i	  Kreds	  1	  -‐	  Det	  undersøges	  om	  det	  
kan	  blive	  i	  Tranum	  eller	  på	  Landbrugsskolen.	  
Det	  eneste	  punkt	  på	  dagsordenen	  er	  domicil.	  
Mødet	  er	  for	  de	  delegerede	  og	  der	  vil	  på	  mødet	  blive	  orienteret	  om	  processen	  fra	  en	  
repræsentant	  fra	  Domicilgruppen.	  Her	  er	  åbent	  for	  diverse	  spørgsmål.	  
	  
Når	  det	  endelige	  mødested	  og	  tid	  for	  repræsentantskabsmødet	  er	  fastlagt,	  tjekkes	  de	  delegerede	  
og	  der	  skal	  meldes	  ind	  hurtigst	  muligt	  til	  administrationen	  herefter.	  
	  
	  
8.	  Næste	  møde.	  
Dette	  aftales	  på	  delegeretmødet	  den	  28.	  november.	  
	  
	  
9.	  Eventuelt.	  	  
I	  forbindelse	  med	  information	  som	  kommer	  på	  mail	  gøres	  det	  opmærksom	  på	  fra	  HB-‐medlem	  
Leif	  Bach,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  få	  sendt	  videre	  til	  baglandet.	  	  
	  
Mødet	  slut	  kl.	  	  22.00	  
Referent	  –	  Grethe	  Jakobsen	  
Underskrevet	  Kredsbestyrelsen	  


