
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   Kreds 7 
  

 
Referat Kredsbestyrelsesmøde  
Mandag d. 28. maj 2018 kl. 17.30-22 
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) – Frank Rattleff (FR) 

 
Afbud: Ingen 
   
 
REFERAT  
 

1) Velkomst (OJ) 

- OJ bød velkommen. 

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

- SK valgt til referent. 

- IK valgt til dirigent. 

- Dagsorden godkendt. Punkt 3 rykkes til senere når MA er ankommet. 

3) Orientering fra HB-medlem  

- MA orienterede fra HB. 

- KB ønsker at udpege 1-2 repræsentanter (helst 2) til et kommende strukturudvalg, som kender til historikken i 

kredsen og som repræsenterer bredest muligt. 

- MA bringer videre at man bør overveje at regulere honorarer til f.eks. dommere, instruktører o.lign. 

4) Orientering fra Kredsformand   

- Administrationen har bedt KB indstille en repræsentant til Naturpark Amager. Arne Holten er udpeget til at fortsætte 

som repræsentant i den næste periode. Fremover træffes beslutningen af KB. Hvis der er tidspres skal det ske pr. 

mail. 

- Skovbrugermøde. NST får ny organisation 1. januar 2019. Skovbrugerrådene Amager og Hovedstaden slås sammen.   

- OJ har d. 15 maj lavet interview med TV 2 Lorry om bukkejagt.  

- Der er åbning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. I den forbindelse er OJ blevet spurgt om vi kan stille med 

deltagere + informationsstand. CB, FP, TC, JK og OJ deltager. Debat om hvordan KB fremover stiller sig til sådanne 

forespørgsler.  

- Der er kommet en ny jagtforening i kredsen ’Jagtforeningen af 14. maj 2018’. Jagtforeningen ligger under 

Fredensborg Kommune. 

- Karlebo Jagtforening er opløst på deres generalforsamling og deres formue er overgået til DJ jf. vedtægterne.  

- Kreds 3 vil stadig gerne låne en af vores skydetrailere. Der skal styr på aftalepapirer, forsikring og vægtafgift. OJ 

arbejder videre på det. 

- OJ leder efter repræsentant til KB fra distrikt 2, men det ser ikke ud til at være muligt pt. Ellers står pladsen åben indtil 

kredsmøde 2019. 

5) Kredskasseren 

- ME har tilsendt KB regnskabet fra april 2018.  

- ME er pt. i fuld sving med at håndtere køresedler fra repræsentantskabsmødet. 

- Der er kommet en indtægt på 3500 kr. for udleje af LaserShot. 



- Der har været udfordringer med regnskabsaflæggelse fra hundeprøver. OJ tager kontakt og beder om regnskab. OJ 

kontakter desuden Hundeudvalget og beder dem følge DJs og kredsens retningslinjer. 

- ME henstiller til at alle læser og bruger PIXI bogen og de økonomiske retningslinjer for kredsen. 

- Bestilling af Bording varer. Hvis der bestilles varer hos Bording er det vigtigt at ME orienteres om det, da han 

modtager faktura. 

6) Regnskabsaflæggelse af prøveledere (OH og OJ) 

- Der er udfordringer med af få regnskabsaflæggelse ifm. aktiviteter. Enighed om at hvis der ikke aflægges regnskab 

inden for gængse tidsfrister, støtter kredsen ikke aktiviteten økonomisk. Det er kredsbestyrelsens holdning, at de 

prøveledere som ikke kan eller vil samarbejde herom, ikke fortsat skal virke som prøveledere. 

7) Sekretæropgaver (OJ) 

- OJ oplæste aftalepapir med SK om sekretæropgaver. 

8) Nyt fra møde med web-koordinatorer og kredsformænd (OJ) 

- OJ, SK og BV deltog i møde med web-koordinatorer. SK deltog af hensyn til arbejdet med Flexmind. 

- Der vil blive arrangeret et kursus i Flexmind hvis der er interesse for det. Interesserede er TB, TC, OJ, ME og SK. 

9) Roskilde Dyrskue (MA) 

- Stor opbakning til Dyrskuet. 122 frivillige. 

- Der vil være profileringstelt, bueskydning, laserlerdueskydning, hunde, strandjægere, jagt- og natursti, grill og 

schweisshunde. 

10) Internatkursus (OJ) 

- Information fra hver deltagerne 

- OJ fortalte kort om kurset for de som ikke kunne deltage. Herefter fortalte resten af deltagerne hvad de havde fået 

ud af kurset. Enighed om fra deltagerne, at det var et rigtig godt og givtigt kursus. 

- Hvad skal en fortsættelse byde på? 

- OJ arbejder videre på sagen og fremlægger forslag for KB på et senere møde, hvorefter der træffes endelig 

beslutning, om det skal afholdes. 

- Hvornår? 

- En årstid hvor der er mindre travlt, så flere forhåbentlig kan deltage. 

- Underviser? 

- Alle lægger hovederne i blød. 

11) Kørepenge (hvem og hvornår, f.eks. til DJ lederskursus) (ME) 

- HB har haft debat om det og mener at kurserne er udbudt i foreningsregi. 

- Løs debat om kørepenge.  

- Enighed om at man forud skal have godkendt evt. udgifter i KB, for at kunne få dem udbetalt efterfølgende. 

- Efter afstemning vedtog flertallet at udbetale kørepenge i det konkrete tilfælde. 3 stemmer gik imod beslutningen. 

12) Åbning af Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

- Se under punkt 4. 

13) Samarbejde med koordinatorer (FP) 

- Kredsbestyrelsens tilforordnede til hundearbejdet har efter lang tids arbejde og mange forsøg, endelig fået et møde i 

stand med koordinatoren. 

14) Eventuelt 

- JK takkede for KB’s opmærksomhed til sin 70-års dag. 

- Hjortevildtaftenen i Tune er aflyst pga. for få tilmeldte. Tilbagemeldingerne har været at deltagerbetalingen er for høj. 

- Debat om præmier i de forskellige konkurrencer. MA bringer punktet videre til HB. 

15) Næste møde  

- Næste møde er flyttet ift. årshjul. Mødet er d. 21. august 2018 kl. 17.30 i Bramsnæs Jagtforening. 

 
 
 
Referent 
Stina Hauch Kaufmann    


