
                                                                                                                  

 Kreds 7 
  

 
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde  
Torsdag d.18.05.2017 kl.18.00 
 
Hørsholm og Omegns Jagtforening, Havrevænget 115, 2980 Kokkedal 
 

Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) - Berit Valentin (BV) – Finn Poulsen (FP) - Jens K. Jensen 
(JK) – Christian Bærentsen (CB) - Torben Clausen (TC) - Max Elbæk (ME) - Ole Hansen (OH) 
– Ole Jervin (OJ) - Henning Christiansen (HC) – Erik Hauge Pedersen(EHP) - Svend Erik 
Garbus(SEG) - Justyna Mielczarek(JM) - 

 
 
 
 
Afbud: JHP NKJ.    
 
Udeblevet:   

 
D A G S O R D E N  
 

1. Velkomst (OJ) 

2. Godkendelse af dagsorden (OJ), herunder valg af ordstyrer Referent (FP) Ordstyrer (CB) 

3. Orientering fra HB-medlem herunder ”Sagen”, Hagested Gislinge samt Langstrup 

Orientering om HB mødet afholdt forud for repræsentantskabsmødet. 

HB har konstitueret sig med udvalgs poster som sidste år dog med følgende ændringer.  

Kreds 5 Georg G Jensen: Ny jæger jagthorn og riffel. (ML): flugtskydnings. Våbenforum 

Internt og ex tern. Øvrig orientering fra HB Kontingent budget holder øjensynligt. 

Langstrup skydebane: Karlebo jagtforening nedlægger sig selv (ML) Orientering om 

problematikkerne i den forbindelse. 

Medlemslister ikke tilgængelig for Kredsformand og HB hvilket der er klaget over til 

administrationen. 

Nyt skyde center i Vester Såby. Der er oprettet en forening under DJ Skydecenter 

Sjælland.  (ML) er indtrådt i bestyrelsen for det kommende skydecenter 

Der foreligge et projekt som er indsendt til Roskilde kommune for godkendelse i forhold til 

kommuneplanen.  

Kreds 7 bevillings udvalget. Blev konstitueret, det består her efter af KB formand HB 

medlem (TC) og Charlotte Bak. 

Hagested Gislinge jagtforening.  Efter diverse mails fra afgået formand om diverse forhold 

angående den nye bestyrelse gøren og laden. Har det været forsøgt at beramme et møde 

hvor (ML, OL, og HC) deltager sammen med den ny bestyrelse og afgående formand, 



uden at et sådan har kunnet lade sig gøre. Det forsøges endnu engang at arrangerer et 

møde som afholdes fredag den 19/5 eftermiddag. 

Gennemgang af kommende HB møde. 

 

4. Orientering fra Kredsformand.  Evaluering af repræsentantskabsmødet: Der manglede 13 

deltagere hvilket er uhensigtsmæssigt. Fraværs listen sendes til KB medlemmer KB 

henstiller til at problematikken tages op i jægerrådene og på distrikts møder så vi 

forhåbentlig ikke står i den situation igen. Folk skal være indforstået med at være klar til at 

deltage indtil få dage før mødet afholdes såfremt andre bliver forhindret.  

5. KB formand foreslår at der indkaldes til ekstra ordinært KB møde den 15 / 6. afholdes i 

Hedehusene Fløng. For bland andet planlægning af kreds koordinator møde.  

Forslag om internat kursus med tur til Kalø For KB   Formanden rundsender dodle .  

 

6. Orientering fra Kredskasser (ME) 

(ME) indkaldt til Kasser møde /kursus.  

Kasserer og formand skal i fremtiden begge to attesterer bilag.  

 

7. Bordet rundt 

Henning orienterer om medlems udvalget. 

(SEG) Orienteret fra samtaler med Kredsens markvildt rådgiver. 

TC-jagthornskoordinator 

Orientering om, at der fredag den 19. maj afholdes jagthornsudvalgsmøde i Maribo forud 

for Forbundsmesterskabet i jagthorn i Reventlows parken 

Forbundsmesterskaber i jagthorn den 20. maj i Reventlows parken på Lolland. God 

tilmelding til FM og store forventninger til blæsere fra Kreds 7. Alle er velkomne. Fri 

entre... 

TC har været til 50 års fødselsdag i vest skoven. Godt at vi fra DJ viser flaget.  

(FP) Har været ude som natur formidler i Gribskov kommune, som deltager i kommunens 

grønne uge for bland andre børnehaver. 

 .  

8. Evt. 

9. Næste møde 15. juni 2017 i Herfølge/Fløng. 

 
 
På Kredsbestyrelsens vegne  
Finn Poulsen 
 



 


