
 
Referat fra møde i Kredsbestyrelsen den 12. maj 

Jægerhuset i Ålborg 18.30. 
 
Deltagere: Leif Bach HB, Per Henriksen formand, Tage Espersen, Kim Fredholm, Lars 
Guldhammer, Per Seedorf, Henrik Juhl Jensen, Christian Nørregård, Regnar Bæk, Ole Thomsen 
og Grethe Jakobsen. 
Fravær: Jammerbugt. Til kommende møder indkaldes Søren Drustrup som repræsentant for 
Jammerbugt. 
 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste møde. 
Ingen bemærkninger. 
 
2. Opfølgning på seneste møde v/Per Henriksen. 
Per Henriksen gav en orientering fra de seneste måneder. Der er nu uddelegeret opgaver i forhold 
til sekretariat, årets jagtforening og naturprisen fra formandsposten til øvrige KB-medlemmer. Dette 
som en konsekvens af flere opgaver har presset sig på og har haft indvirkning på de samlede 
opgaver som kredsformand. Dette gør at der er en følelse af at det nu er muligt at se fremad.  
 
3. Proces vedr. opgaver for KB og årshjul. 
Processen igangsattes særskilt. Herunder ses en opsamling af ønsker i forhold til årshjul og 
arbejdsgrundlag for KB: 
 
Følgende ønsker var der til arbejdsgrundlaget for KB: 
 
Et årshjul som kunne tilrettelægges i forholdt til HBs, med angivelse af punkter, hvad der skal ske, 
hvornår og hvem der er ansvarlig. 
 
Årlige møder 
 
KB-møder Koordinator/KB Delegeretmøder 
4 + evt. ad hoc 2 inspirationsmøder 1 forberedelsesmøde med de 

delegerede 
 
Bemærkninger til afvikling af KB-møder: 
 

• Fast mødetid 18.00-22.00 
• Møder er indregnet forplejning 
• Bedre forberedelse og god dagsorden 
• Korte konkrete dagsordener med prioriterede punkter.  
• Der skal være plads til ad hoc punkter. 
• Konsekvent mødeleder, hvis man ikke når punkterne overføres de til kommende møde. 
• Mail er fint i forhold til kommunikation af nogle emner. 
• Alt hvad vi har drøftet, skal med videre og alt med tilbage. 
• Gerne punkt med bordet rundt.  
• Vigtigt at møde frem og er forberedt hjemmefra.  

  
 

Øvrige aftaler: 
Dem der har en opgave må vurdere om det er for stor en arbejdsbyrde og så dele ud. 
 



KBs opgaver opsamledes særskilt med henblik på at udvælge fokusområder. Herefter genoptoges 
det ordinære møde. 
 
 
4. orientering Kreds/HB 
KB v/Per 
Orientering fra formandsmødet.  
44% mangler at komme på PBS. 
Formændene bakker op om HBs beslutning som pålægger gebyr for de der ikke er på PBS.  
De foreninger som selv opkræver får samme tidsfrist som den jægerforbundet har i forhold til 
opkrævning.  
Kredsmødet er rykket frem til 28. februar og JKF-møderne skal være afholdt senest 4 uger før 
Kredsmødet. 
 
HB v/Leif. 
Der er kommet ny mand i Hovedbestyrelsen som er Max Elbæk som erstatter Kirsten Skovsby fra 
Kreds 7. Der arbejdes i HB med ny udvalgsstruktur. Man drøfter valgproceduren for JKF igen den 
23. maj. 
 
Der var bemærkning i forhold til den Frivillige jagtprøve, man mener materialet er for ringe. 
Orientering fra Brugergruppen Nordjyllands Skovdistrikt planlagte tur til Læsø, som blev aflyst. 
v/Regnar. 
 
5. JKF-årsmøder 
Fællesmøder bør igen drøftes i bestyrelserne. Per melder datoer ud fra hans kalender, hvor det er 
muligt at holde disse. 
 
6. Jagtens hus 
Tage Espersen gav en orientering vedr. jagtens hus. 
Man er ved at tømme lokalerne på Højnæsvej og der er lavet forpagtning af Rønde Vandrehjem.  
Kun en mindre del af personalet vil flytte med til Jylland, men der kommer pt. uopfordrede 
ansøgninger til stillingerne på Kalø. Der knyttes flere ender indenfor en måned. 
Der er 40 der allerede har indbetalt til den frivillige indsamling til jagtens hus og der må gerne 
opfordres i baglandet til at donere.  
 
7. Evt.  
3. juni delegeret møde. 
 
 
Mødet slut kl. 22.30 
Ref. Grethe Jakobsen. 


