
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   Kreds 7 
  

 
Referat fra Ekstraordinært Kredsbestyrelsesmøde  
Torsdag d. 12. april 2018 kl. 17.30 
Sted: Storkøbenhavns Jagtforening, Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 København NV 
 
Indkaldt:  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) - Stina Hauch 
Kaufmann (SK) – Torben Broløs (BS) – Ib Kammersgård (IK) – Justyna Mielczarek (JUM) – Frank Rattleff (FR) 

 
 
Afbud:            Ib Kammersgård- Justyna Mielczarek – Ole Hansen – Berit Valentin – Marie-Louise Acton-Lyng – 
                       Stina Hauch Kaufmann.    
 
 

1) * Velkomst  OJ.  FR ordstyre  FP referent  

2) Godkendelse af sidste referat    FR efter spørger det rettede referat ME havde heller ikke modtaget det rettede referat. 

3)Orientering fra HB.  CB orienterer om det igangværende HB møde hvor dagsordenens hovedpunkt er konstituering af HB. 

CB orienterede om mini formands., møde i tirsdags den 10april hvor der på dagsordenen bland andet var valg af tre aktivitets 

udvalgs formænd. TC er ikke tilfreds med proceduren der bliver anvendt idet han frygter at indflydelsen på hvem der skal side 

som formand for Jagthorns udvalget bliver flyttet værk fra udvalget. TC. Bliver opfordret til at kontakte det tilforordnede HB 

medlem. 

4)Orientering fra KB.  OJ og web koordinator er inviteret til møde på Kalø 14 maj. 

        5) ledig plads i KB for distrikt 2 da JUM ikke kan afse tid til sin bestyrelses post. Det debatteres om vi skal søge at fine et nyt 

            KB medlem Vi er ikke helt enige men BS opfordres til at afsøge mulige emner i distrikt 2   

3) Sekretæropgaver: OJ hvilke opgaver ses naturligt som sekretær i KB?  

Formanden opfordres til at lave et forslag til sekretær opgaver og i øvrigt uddelegerer opgaver til andre bestyrelses 

medlemmer. 

4) Ansøgning fra Hillerød Jægerråd om tilskud til folder der profilerede Hillerød Jægerråd og de fem tilhørende foreninger   

Beslutning: Det er ikke en kredsopgave, OJ formulerer et afslag til Hillerød Jægerråd.  

 

5) Møde med koordinatorer.  Der er en dagsorden der har et fagligt indhold  defor kan alle indkaldte tilkomme kørepenge, der 

opfordres til samkørsel. OH bedes udsende en ny Indkaldelse.  

 

6) Økonomi ved CB og ME.  En debat om præmier og budgetter i de forskellige aktivitetsudvalg.  

Her gør Hunde området sig især bemærket med meget stor udgiftspost til præmier.  

FP opfordres til at tage holdnings debat i kredsens hundeudvalg.  

 

7) Jagthorns aktivitetsformand. Emnet blev behandlet under punkt 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8) Nyt fra distrikterne hvordan er det gået med aktiviteter? Et godt Sjællands mesterskab i jagtsti arrangement afholdt den 8 

april 2018 hos Lammefjordens Jagtforening. Der var 25 deltagere hvoraf de 22 var jagttegns elever. Konkurrencen blev 

afhold til alles tilfredshed.   

Kommende Jagtsti aktiviteter: 3 Juni Mosetræf. 5 og 6 maj Livet på landet Ryegård. 17 til 20 Livsstil messe ledreborg. 

              Duelighed og Kreds mesterskab i jagthorn afholdt den 25 marts i aktivitetscenter Ballerup.  

Ballerup jagtforening lage et stort arbejde i at afvikle stævnet på bedste vis. Der deltog i alt 82 blæsere 67 i 8 grupper og 

15 soloblæsere.  

Distrikt 4 afholdte møde den 15. marts hos Gilleleje Jagtforening. Emnet var miljø og jura problematik i forbindelsen med 

drift af skydebaner. Alle flugtskydnings baner i distrikt 4 minus en var repræsenteret hvor Lars Tune Andersen og Marie 

Louise Acton Lyng deltog som fagpersoner.   

 BS berettede på mødet om affalds problem, hvor kommer man af med brugte lerduer?  

Der efterlyses en analyse af de duer der er på markedet, hvilken har den mindste miljøpåvirkning og stadig acceptabel 

kvalitet. Vi opfordre til forbundet at de kommer i gang med at være mere proaktive i deres vejledningen af 

jagtforeningerne.  

 

OJ:  Distrikt 3. afholder 29 maj møde i Mosehuset om persondataloven samt om Danmarks jægerforbunds nye 

lederuddannelse for Jægerrådsformænd , Jagtforeningsfomænd og kasserer. 

 

TB Køge jægerråd afholdes udsætnings møde.30/4 Lene Midtgaard fra Danmarks Jægerforbund deltager   

 

JK Natursti kalenderen byder på 3 arrangementer inden Roskilde dyrskue nemlig  

Ryegård 4 og 5 maj 

Ledreborg? 

Tølløse ”Naturligvis arrangement” ?  

 

CB Ny aktivitets formand for buerne ventes udpeget meget snart.  

 

Skydevogn. Intet nyt udover vi stadig har de tre vogne i behold.  

Laeser schooter begynder at give et beskedent afkast. 

9) DJ Lederuddannelse OJ har deltaget på modul et og roser indhold og kursus form. Derfor kan OJ godt anbefale at flere 

tilmelder sig uddannelsen  

10) Lokalredaktøren kommer og dækker mose træf men ellers er der noget usikkert hvor meget redaktøren ses til de 

forskellige arrangementer.  

11) Evt. spørgsmål til HB medlem.  Der debatteres problematikken med ”skuffe medlemmer” som er en stor udfordring for 

Danmarks jægerforbund.  

 

 

12) Nyt ekstraordinært KB møde med indhold som: Spørgsmål ang. Internatkursus, Dyrskue, HB konstituering og ny struktur: 

Vi blevbesluttede at sætte de nævnte punkter på på næste prdinærer KB møde  

13) Eventuelt 

14) Næste møde inkl. Sted   den 28. Maj 2018 kl. 17.30 i Hedehusene 

 
 
                                             På kreds bestyrelsens vegne. 
                                                     Finn Poulsen  
                                                     Referent  


