
 
 
 
 

 

                                                                                                                   Kreds 7 
  

 
Dagsorden til Kredsbestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 18.00 
Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene 
 
Tilstede:  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) 

 
Ingen afbud.   
 
 
D A G S O R D E N  
 

1) Velkomst (OJ) 

- OJ bød velkommen. 

2) Godkendelse af dagsorden (OJ), herunder valg af ordstyrer og referent 

- Dagsorden godkendt. 

- MA valgt til ordstyrer. 

- SK valgt til referent. 

2a)  Evaluering af kredsmødet 

       - Tilbagemeldinger fra KB på kredsmødet: 

- Gode faciliteter. 

- Meget dårlig lyd! 

- Gentænkt indskrivningen inden næste år. 

- Måske køre tilmeldinger over Flexmind. 

- Sørge for flere aktiviteter i forhallen (f.eks. udstilling, jagtforretninger osv.). 

- Sikre at ME får besked om alle ’gratister’. 

- Alle koordinatorer skal inviteres næste år med tilbud om at kredsen betaler. Dog skal de gøres opmærksom på at de 

kun er berettiget til mandatkort og stemmeseddel, hvis de er tilmeldt (og betalt) gennem en jagtforening. Dog undtaget 

for dette er de 5 aktivitetskoordinatorer. Det foreslås at koordinatorer ikke skal på podiet og fremlægge men kun 

besvare spørgsmål fra salen.   

- Enighed om at vi beholder Borup Multihal i 2019 3. marts 2019. OBS! Efterfølgende ændret til 10. marts 2019 

pga. fastelavn. 

- Enighed om at bede Phillipp være dirigent igen næste år, dog med krav om et formøde inden kredsmødet. 

- Enighed om at vi en anden gang ikke lægger to indkomne forslag sammen, som det blev gjort i år. 

3) Tavshedspligt  

- Vi har tavshedspligt i kredsbestyrelsen mht. f.eks. personsager osv. 

- Når vi har gæster til mødet, skal de sendes hjem inden vi starter mødet. 

4) Konstituering 

- Kasserer Max Elbæk valgt 

- Næstformand Christian Bærentsen valgt 

- Sekretær Stina Kaufmann valgt 

 

- Justyna Mielczarek indsat som vakant i KB fra distrikt 2. 

- Frank Rattleff indsat som vakant i KB fra distrikt 2. 

- Tildeling af koordinatorposter og tilforordnede til koordinatorer. 



- Berit sender koordinatoroversigt rundt til KB, og man kan herefter melde tilbage med rettelser. 

- Gennemgang af valgår for HB og KB medlemmer. 

- Gennemgang af jagtforeninger i Kredsen/distrikterne. 

5) Forretningsorden for Kredsbestyrelsen (underskrives) 

- Forretningsorden blev underskrevet. 

6) Orientering fra HB-medlem  

- HB konstituerer sig 22. marts. 

- Godt møde med Miljøministeren om plastik-affald fra jagt og brug af bionedbrydelige haglskåle. 

- HB har organisationsstruktur på mødet til juni, først derefter går vi videre med det i kredsen. 

7) Orientering fra Kredsformand   

- Internatkursus 17.-18. marts på Kalø for Kredsbestyrelsen. Sidste frist for tilmelding 7. marts. 

- Udlån af skydevogn til Kreds 3 prøver OJ at få arrangeret. 

- To forslag fra kredsmødet skal videre til Repræsentantskabsmødet. OJ sender dem. 

- To forslag fra Kredsmødet skal videre til HB. OJ sender dem. 

- CB sender Kredsbestyrelsens forslag til Berit, så det kan komme på hjemmesiden. 

- Aktiv Fritid i Køge er sprunget fra med stort jagtarrangement på torvet i Køge. 

8) Kredskasseren 

- ME bad om orientering om hvem fra KB, der kommer til repræsentantskabsmødet. JK kommer ikke. Der er 

festmiddag fredag aften – medbring fint tøj☺ 

- ME har sendt liste med delegerede til rep. møde. Ingen kommentarer/rettelser til den. Hvis medlemmer melder afbud, 

skal det ske til ME. 

- ME sender div. KB-info til nye KB-medlemmer. 

9) Kredsmøde 2019 

- Aftalt under punkt 2a 

10) Eventuelt og bordet rundt 

- ME orienterede om at riffel- og haglprøvesagkyndige skal underskrive persondatabehandleraftale. Løs snak om 

hvordan vi kan håndtere persondataforordningen. 

- ME påpegede at der er adskillelige, som har brugt LaserShot uden at betale for det. Vi skal have udarbejdet en politik 

for betaling. 

- CB arbejder på at skaffe materiale om jagt i Sverige til foredrag om de vigtigste regler. Kredsbestyrelsen besluttede at 

sende CB på Svensk Jagtlederkursus. CB og OJ herefter arbejder videre på at lave et foredrag/møde. 

- Kredsbestyrelsen forhøjede det beløb JK kan købe telt for til max. 1500 kr., da man ikke kan få et vandtæt billigere. 

- JK bestiller præmier til jagtsti. 

- FP orienterede om at distrikt 4 har arrangeret et møde om forenings- og skydebaneansvar. 

- FP arbejder med jagt på kommunens arealer. 

- TC deltager i møde i Skovbrugerråd Øst 7. marts. 

- TC der afholdes duelighedsprøve 25. marts i Ballerup. 

- IK orienterede om at det i Hillerød er lykkedes med jagt på kommunens arealer mod til gengæld at stå for regulering 

på kommunens arealer. 

- Der er koordinatormøde i Lammefjorden Jagtforening d. 21. april. 

- OJ bad om frivillige til at arrangere vores julemøde d. 6. december. MA undersøger om vi kan komme hos hendes far. 

Evt. bliver der en mindre egenbetaling. 

11) Næste møde  

- OJ orienterede om at vi fremover afholder vores møder i Hedehusene. 

- MA vi kan evt. holde forårsmøde og juleafslutning rundt om i kredsen. 

- I årshjulet er næste møde først 28. august, men med enighed om at der skal været et tidligere. 

- Næste møde aftalt til mandag d. 28. maj kl. 17.30 i Hedehusene, med aftale om at det kun er hvis der er noget 

relevant på dagsorden. 

 
Referent 



 
Stina Kaufmann 


