
                                                                                                                   Kreds 7 
  

Referat fra Kreds bestyrelsesmøde i Kreds 7 den 25. september 2017.                                                                                                                                                               

kl. 17.30 til 21.30.      

Mødet blev afholdt hos Kalundborg Jagtforening.  

Tilstede:  ML Marie Louise Acton Lyng. OJ Ole Jervin. TC Torben Clausen. CB 

Christian Bærentsen. BV Berit Valentin. JK Jens Klaus Jensen. OH Ole Hansen. ME 

Max Elbæk. FP Finn Poulsen. 

Afbud: Henning Christiansen. Svend Erik Garbus Erik Hauge Pedersen og Justyna 

Mielczarek 

Ordstyrer: CB. Referent: FP. 

3.Nyt fra HB: 

ML. fremlægger fremsat problematik omkring beskyldninger om for mange 

kasketter. Umiddelbart havde KB ingen kommentarer til den fremsatte problematik.  

En orientering vedr. Højby flugtskydnings bane. Det ser ud til at problematikken 

bliver løst med god hjælp fra Kalø.   

HB skal behandle DJ strukturen på onsdagens HB mødet. Derfor pt ikke yderligere til 

dette punkt  

ML har været til FM i jægersporting. 

Der er afleveret tilbud på afholdelse af hagl og riffelprøverne, afventer afgørelse, 

Der rejses spørgsmål omkring niveauet for brugerbetaling ved FM. 

ML forlader mødet kl. 18.00 da hun er booket til et andet møde i NS Vestsjælland.   

4: Nyt fra KB Formand: 

OJ: tirsdag d. 24 oktober 17.30 koordinator og KB møde hos Hedehusene/Fløng 

Jagtforening. Der er tilsagn fra Claus Lind Christensen om at deltage. OJ har lavet 

indkaldelse, som snarest sendes ud. 

Strukturdebatmødet den fredag den 27.oktober. Det er vigtigt at lokalforeningerne 

møder op og deltager i debatten ikke mindst fortæller hvor ”skoen” trykker i 

foreningerne.  



 

 

NP Kongernes Nordsjælland. 

Sidste offentlige hørings møde vedr. kongernes Nordsjælland er afholdt torsdag den 

22. oktober, Morten Sinding Jensen har indsendt hørings svar på vegne af 

Jægerforbundet.  

OJ var på rundtur på naturens dag han besøgte: Skovskolen, Røsnæs, Gilleleje og 

Rørvig. OJ foreslår at der laves en udstillings pakke til arrangørerne ligeledes skal 

laves et fast regelsæt vedr. økonomi og budget for naturens dags arrangører. 

Punktet tages op på koordinatormødet.  

Der er en materialeoversigt under udarbejdelse den færdiggøres når kredens 

effekter flyttes til det nye depot.  

Vi drøfter mulighederne for at afholde kursus i laser shooter anlægget således at der 

i fremtiden bliver flere der kan betjene det.  

Naturråd. Problematik: hvem skal repræsentere DJ i Naturråd? Det er svært at få 

udpeget kandidater blandt andet fordi Naturrådets område inddeling ikke passer 

overens med jægerforbundets distrikter.   

OJ. Kontakter sekretariatet for støtte i denne proces. 

OJ. Fortæller om Råvildt møde i Sorø. Der arbejdes på at arrangere et lignede møde i 

Nordsjælland. Det undersøges om den 8. maj 2018 er en mulig dato.  

5.Kreds kasser:  

ME: Der gennemgås udfyldning af kører bilag og udgift bilag.  

PT er der kr. 120.000,- i behold på årets budget. Kredsens økonomi er generelt 

udfordret grundet et højt aktivitetsniveau.  Der er styr på økonomien men øgede 

udgifter vil kræve beskæring andre steder.  

6.Bordet Rundt: 

BV: Kalvebod Jagtforening står uden formand. Berit har som tidligere formand 

konstitueret sig som midlertidig formand indtil generalforsamling i nær fremtid.  

OH: Godt distrikts møde i distrikt 1 hvor ML og OJ medvirkede.  



Nyvang jægernes dag. Stor utilfredshed med som tingene kører på jægernes dag. Vi 

tager det op på et kommende møde for at finde en holdbar løsning.  

JK: har været ud til flere arrangementer med Jagtsti bland andet til høstmarked i 

Asnæs. Og naturens dag på Røsnæs.   

TC: Har afholdt et møde for alle jagthorns interesserede i september  

Kursus for nye jagthorns instruktører er i støbeskeen. 

 OJ: forslår at der arbejdes på at få FM Jagthorn til København i år 2020.  

Medalje indkøb behandles på næste møde.  

Husk at indberette til BV vedr. årshjul i 2018 


