
                                                                                                                  

 Kreds 7 
  

 

Referat fra Kreds bestyrelsesmøde torsdag den 16.11.2017 kl.18.00 
 

Mødet blev afholdt hos Hedehusene – Fløng Jagtforening 
 

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)  

Afbud:              Henning Christiansen (HC) - Justyna Mielczarek (JM) 
 
 

Velkomst: OJ 

Valg af ordstyrer: ME 
Referent: OH 

 

Nyvang:  
Team Tøs omkostninger/tilskud for stort i forhold til nuværende profilering af 

Danmarks Jægerforbund. 
Tilskud fremover kun hvis Jagtforeninger står for arrangementet og kun til DJ-

aktiviteter, der skal være tovholder fra KB, med mandat fra KB. 
Der skal ikke bruges DJ penge til at dække udgifter for andre udstillere med 

mindre disse betaler for f.eks. forplejning, stader/telte etc... 
 

Koordinator møde: 
Et godt møde, Claus Lind deltog i mødet, hvor Claus fik noget med hjem, om 

hvilke problemer, der kan være for koordinatorerne i forbindelse med 
udførelsen af deres opgaver. Claus nævnte om aftale med brug af skydevogne 

på Naturstyrelsens arealer. TC tager kontakt til Naturstyrelsen i kreds 7 
område, om det er muligt og gøre brug af arealer hos dem. 

KB besluttede og afholde koordinator møde i 2018, mødet bliver af 

holdt den 21. april, mødet bliver hos Lammefjordens Jagtforening, tovholder 
OH & MA 

 
Kredsmøde 2018:  

Kredsmødet bliver i Borup Multi Hal, som planlagt. 
Dirigent bliver Phillipp Quedens.  

Valg til koordinator poster afvikles, som sædvanligt. 
På valg til kreds bestyrelsen er: 

Distrikt 1 Jens K. Jensen. 
Distrikt 2 Henning Christiansen, plus 2 mere. 

Distrikt 3 En i stedet for (Svend Erik Garbus) 
Distrikt 4 Cristian Bærentsen plus 1 mere. 

Valg af HB medlem, MA er på valg, er villig til genvalg. 
Kreds møde 2019 er i udbud fra foreninger i kreds 7. 

Hvem gør hvad på kredsmødet, besluttes ved KB møde i februar 2018 
 

Medaljer:  

ME undersøger priser før indkøb. 
 

Formanden: 



OJ gav orientering om, at Svend Erik Garbus har forladt kredsbestyrelsen 

grundet sit job i udlandet og Erik Hauge Pedersen har ligeledes forladt 
kredsbestyrelsen grundet job ændringer. 

OH og MA havde talt med Stina Kaufmann om og overtage Eriks plads i 
kredsbestyrelsen, Stina er Jægerråds fmd. i Kalundborg kommune. Stina vil 

gerne overtage Erik’s plads i kredsbestyrelsen, men ingen koordinator poster. 
 

MA Referat fra Organisations og Vedtægts udvalg. Bedrer information før og 
efter mødet. 

 
KB. Skuffe medlemmer, der er desværre foreninger, som ikke overholder DJ’s 

vedtægter, skuffe medlemmer har samme rettigheder i foreningen, som 

ordinære medlemmer. 
Forslag fremsendes til kredsmødet. Ingen aktivitet ved foreninger og tilskud til 

foreninger, som ikke overholder Danmarks Jægerforbunds Vedtægter. 
Forslaget skal vedtages på kredsmødet, før det fremsendes til forslag på 

repræsentantskabsmødet. 
 

Roskilde Dyrskue er den 7 – 10 juni 2018. 
Beklædning til Roskilde Dyrskue, der undersøges økonomiske muligheder for 

ens beklædning, således at man er ens påklædt. 
 

KB bad MA om, at på HB mødet den 20. november 2018 fremføre, Kreds 7´s 
ønske til HB om, at udsætte beslutningerne vedr. ny struktur i Danmarks 

Jægerforbund. 
 

OJ udsender referatet og konklusion fra strukturmødet med foreningerne. 

 
OJ undersøger om det er muligt, at få udbetalt telefonpenge og kører penge til 

materialeforvalter  
 

HB medlem: 
MA gav en bred orientering om uroen i Danmarks Jægerforbund. 

 
Navne skilte: 

Nej til dette, er forbundet med for store omk. 
 

Bue koordinator: 
CB havde fremsendt forslag og ønsker til dagsorden, til mødet i bue udvalg, 

men ingen af delene var med på dagsorden til mødet. 
 

Jagthorn: 

TC orienterede om, at der var kursus i Jagthorns blæsning den sidste weekend 
i januar 2018. 

 
Julemøde: 

Er den 7.dec. 2017 i Mosehuset i Kbh. 
 

Repræsentantskabsmødet: 



Er den 5. maj 2018 i Vingsted Centeret. Fordeling af pladser er som i tidligere 

år, Max har listen klar, deltagerne skal vælges på Jægerråds møderne. Det er 
vigtigt, at der sluttes op, om de tildelte pladser også til fmd’s mødet dagen før. 

 
Kommentar: 

HC ringede mig op lørdag den 18.11.17 og havde følgende kommentar. Et godt 
og hurtigt referat, men hvorfor overholder man ikke formaliteterne til en 

dagsorden, som udstukket af Danmarks Jægerforbund. 
Dagsordenen for ordinære kredsbestyrelsesmøder skal indeholde følgende 

punkter: 
 

•   Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde. 

•   Orientering om kredsens aktuelle situation. 
•   Orientering om seneste nyt fra Hovedbestyrelsen 

•   Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid.  
•   Eventuelle forslag fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer. 

•   Fastlæggelse af næste ordinære møde. 


