
 

                                                                                                            Kreds 7, Nordsjælland    
                                                                                                                           Hundested 15. januar 2017                                                                                                                                                              
  

Referat fra Kredsbestyrelses møde I Kreds 7 den 20. december 2016. 

                                                     

 
Deltager:  Marie-Louise Achton-Lyng (MA) – Poul Olesen (PO) - Berit Valentin (BV)– Ole Jervin (OJ) – Jens K.  

Jensen (JK) – Christian Bærentsen - Torben Clausen (TC) – Ole Hansen (OH) – Finn Poulsen (FP) - 

Max Elbæk (ME) Mads Jepsen (MJ) 
  

  
Indbudt:     
  
Afbud: Henning Christiansen (HC)    
  
D A G S O R D E N   
  

1. Velkomst (ML)  

2. Godkendelse af dagsorden (ML)  

3. Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde 24 november 2016 

 Punkterne et til og med tre blev tiltrådt uden kommentarer  

4. Punkterne 4 og 5 blev slået sammen ide ML bestrider begge poster.  

Orientering fra Kredsformand. Samt HB Suppleant  

Våben forums møde I dag: ML deltog.  Alle involverede organisationer vil samarbejde om 

udarbejdelse af udkast til justitsministeren. 

Claus Lind har meldt tilbage vedr. Sagen.  

PO. Spørger ind til hvem der skal afholde udgifterne i forbindelse med evaluerings møde ang. 

hagl skyde prøve? PO afklarer spørgsmålet med DJ administration. 

OH. Rejser debat om direktørens besvarelse på spørgsmål Vi er ind imellem ikke tilfredse med 

direktørens optræden over for tillidsfolk fra organisationen. Derfor skal vi sørge for at noterer 

eventuelle uheldige oplevelser.  

Formandsmødet: Bred tilfredshed med formandsmødet.  

CB: Regnskabet for byggeriet er fremkommet. Det viser sig at flere fra følgegruppen mener at 

kunne finde anseelige budget overskridelser. De eksterne revisorers gennem gang virker ikke 

fyldest gørende. Der er f.eks. stadig ikke redegjort for dele af inventaret fra de gamle 

bygninger.  

Følgegruppen og kritiske revisorer bliver indkaldt til møde med næstformand, ekstern revisor, 

direktør og økonomichef. Aller først i det nye år 2017.  

 

Kreds skydning:  flyttes pga. dyrskuet, altså den til søndag den 21. maj  

Feltskydning 18. juni i Jægerspris. 

Repræsentantskabsmøde 2017: Det kan konstateres at flere jægerråd ikke har indkaldt 

rettidigt til årsmøde. Som følge deraf ikke er berettiget til at tilmelde repræsentanter. Vi blev 

enige om at håndhæve tidsfristerne og ikke lave udtagelser.   

 



 

      

          6.    Evaluering af sidste kredsbestyrelses møde (Punktet blev ikke refereret) 

           7.   Rundt om bordet  

TC. 30 jagthorns blæsere var deltagende i sidste åbningsdag på jagt og skovbrugs museument. En fin 

markering af slutningen på en æra. 

FP.    Rejste spørgsmål om hvorvidt der er en afklaring på om ME genoptager sit hverv som HB? Tiden 

tillod ikke en behandling af dette punkt. 

          8.   Fastsættelse af næste møde  

          9.   Eventuelt 

  

  
Således refereret på vegne af Kredsbestyrelsen i kreds 7   

Finn Poulsen 

  


