
                                                                                                                   Kreds 7 
  

 
Referat for til ekstra Kredsbestyrelsesmøde  
Torsdag d.15.06.2017 kl.18.00 
 
Hedehusene Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene 

 
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)  

 
Afbud:   
Svend Erik Garbus(SEG) - Justyna Mielczarek(JM) 
 
Udeblevet: 
Ingen   
 
D A G S O R D E N  
 

1. Velkomst (OJ) 

Formanden OJ bød velkommen til alle.  

2. Godkendelse af dagsorden (OJ) herunder valg af ordstyrer 

(MA) blev valgt som ordstyrer 

3. Orientering fra HB-medlem herunder ” Sagerne” 

(MA) orienteret omkring eksklusion-sagen. HB har valgt på nuværende tidspunkt, ikke at ekskludere 

medlemmet. 

Endvidere orienteret (MA) omkring Skydebanesagen 

HB’s nye Strukturarbejde blev gennemgået af (MA). Nuværende tidsplan er med effekt i 2019-2021 

Det er besluttet, at der skal afholdes et stormøde med Jagtforeningsformændene og Jægerrådsformænd.. 

4. Orientering fra Kredsformand bl.a Nyt medlem af Kredsbestyrelsen (skal være medlem af et jægerråd) 

KB tager punktet omkring ”nyt medlem” i KB til notering   

Den 23. og 24 afholdes der kommunikationskursus på Kalø for KB’s medlemmer. Yderlig information følger. 

Det planlagte KB møde den 21. september aflyses grundet ovenstående kommunikationskurs. 

Det blev besluttet at afsættes økonomi til at opbevare KB’s skydevogne et professionelt sted. Evt. et sted hvor 

der opbevares campingvogne. For at gøre opmærksom på at KB har 3 skydevogne som kan lejes, vil der 

blive gjort opmærksom på det via Facebook 

Tirsdag den 24. oktober vil der blive afholdt 1 møder med koordinatorerne. Mødet vil blive afholdt hos 

Hedehusene Fløng Jagtforening. Derudover vil der blive indkaldt til et orienterende økonomikursus for 

koordinatorerne med Kredskasseren og Formanden.  

5. Kredskasseren 

(ME) gennemgik og orienteret om KB’s regnskab. 

6. Evaluering af Roskilde Dyreskue 

(MA) orienteret om at Roskilde Dyreskue blev gennemført med stor succes. 

KB er skuffet over mediedækning fra Jægerforbundet side. 

7. Bordet rundt 

(TC) orientering om, at (TC) deltager i "Skovbrugermøde øst" den 21. juni 2017 i Farum. (TC) kan derfor ikke 

møde til vigtigt mødet i Køge om skydebaner i Kreds 7 samme aften. 



(TC) orienterede om, at der afholdes FM i "Natur og jagtsti" den 17. juni 2017 i Odense. Der er 3 tilmeldte fra 

Kreds 7 til Forbundsmesterskaberne. 

8. Møderække indtil næste Kredsmøde den 4. marts i 2018 

(BV) gennemgik dato for KB fremtidige møder. Ny og opdateret liste vil blive udsendt. 

9. Eventuelt 

10. Næste møde onsdag den 23. august hos Skovbo Jagtforening 

 
Således refereret 
Erik Hauge Pedersen 
 

 


