Referat fra:
Kredsbestyrelses møde

Mandag d.18 juni. 2018 kl. 18.00 afholder Kreds 4 kredsbestyrelsesmøde
Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding

Bestyrelses
Medlemmer: Poul Bundgaard, Kredsformand PB
Jens Venø Kjellerup, Hovedbestyrelsesmedlem JVK
Jens Hangaard Nielsen, Sønderborg JHN
Anders Jæger Jacobsen Vejle AJ
Finn Johansen, Fredericia FJ
Jan Holm, Fanø JH
Ib Nielsen, Esbjerg IN
Kurt Beck, Varde KB
Merete Callesen, Tønder MC
Erik Nicolaisen Aabenraa EN
Christian Thye, Haderslev CT
Allan Højrup, Billund AH
Gunnar Bennedsen, Kolding GB
Jens Erik Sinkjær, Kredskasser
Finn Hahn, Vejen FH
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Referent:
Afbud: JES

Dagsorden
1
Godkendelse af referat fra sidste møde:
Bemærkninger
Ingen bemærkninger modtaget

2

Godkendt
Nyt fra Kredsen:
1.Udpegning af Hjortevildts Formænd V/PB
2.Hundearbejdet i DJ/Kredsen V/PB
3.Neumünster – Dyrskuer JHN- CT- EN

4.Tilbagemelding fra møde i Vadehavsudvalget V/PB
Møder i fremtiden: Brugerråds møde med NST Vadehavet d.18/6
Møde med de øvrige Kredsformænd i August
Vadehavs messe i Oktober 2018
Ny Web koordinator i Kreds 4
Beslutning

1.Sydjylland: Ole Holm Tlf.25653185
mail.oho@nyvangmanagement.dk
Eventuelt. Kurt Beck som hjælper i vest.
Sønderjylland: Jens Hangaard Nielsen tlf.40586458
mail.jens@hangaard.dk
(møde med Ole- Kurt- Jens H – Jens V – Poul) snarest.
2.Allan vil godt fortsætte og der har været et møde (økonomi ved
prøver er ikke endeligt på plads). Der er orienteret om hunde sagen
og vi afholder fortsat prøver. Kredsen anerkender formålet for
bredden i hundeverden.
3.I Neumünster var der ca. 13000 deltagere på messen.
Fin stand god snak om jagt i DK jagttegn osv.(næste år er 2019 57-april) super samarbejde / ros til Tyskerne omkring messen.
Ros for vi er kommet tilbage til Åbenrå dyrskue
Efterlyser Messetilbud på medlemskab.
Vadehavsmessen bliver den? oktober i 2018.
Vi skal generelt have en fra kredsen til at have hånd i budgettet ved
dyrskuer messer o.l.
4.Vadehavsudvalget møde ca. 2 gange hvert år 1 person fra hver
kommune i området deltager, og der skal laves et høringssvar ang.
Den nye Nationalpark plan, mødet er fastsat d.28-06-2018
Brugerrådsmøde i NST-vadehavet d.18-6 (svinepest/hegn) PB
deltager
PB skal til møde med de andre kredsformænd i August Leif Back
kreds 1 er formand.
Ny Web koordinator Anders J. Jacobsen
Jægerråds formand skal sende hvem der er kontakt person i hver
Jægerråd for reguleringsjægerne til AJ
Årets vildt ret. JHN

2.
Beslutning

Der er nedsat et udvalg til Årets vildt ret event.
Arrangementet er i Sønderborg den første weekend i November
2018.
Georg Guldberg Jensen HB fra kreds 5 er formand.
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JHN er i udvalget og der har været 2 møde
Der vil være mange aktiviteter
Jagthorn- skydning – Alsjægers bane- Bue, og der ønskes råvildt –
dåvildt og kronvildt, det skal forlægges og derefter tilberedes
Gourmet kokke (det ønskes sammen med en uge med vildt som tema
på skolemad) bygges op om råvarer fra området hvor det bliver
holdt og med lokale interesser.
Kredsens økonomi – JES - PB
Budget - forbrug

Beslutning

I forbindelse med gennemgang af kredsens økonomi vil vi
undersøge muligheden for at indkøbe en trailer eller en container
så vi har plads til vores udstillings materiel. PB undersøger
mulighederne.
Der er måske også en mulighed for at vi kan overføre fra et år til en
anden.
Koordinatoren bør modtage en oversigt over indtægt/udgift i deres
område
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Nyt fra HB

Beslutning

Orienterede om opstart af debat om den nye struktur som kan
strække sig over længere tid. Det bør være medlemmer af den nye
generation af jægere, da det skal dække mange år frem, så til
møder i efteråret skal vi have fundet nogle der ønsker at deltage
fremover.
Dato for Årsmøder i Jægerråd
Dato for kredsmøde i kreds 4 Dag/Aften
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Beslutning

JVK

Kredsmødet i kreds 4 er 14-03-2019 og bliver et aftenmøde da der
ikke er valgår.
Dato for årsmøde i jægerråd sendes til Poul
Dato skal være 4 uger inden kredsmøde.
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Beslutning
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Næste Møde: med koordinatorer 6-09-2018. kl. 1700. (er flyttet til
d. 06-09 pga. at der Jagthornsmøde d.03-09)

Fælles møde – spisning -møde med kontakt personer- kredsmøde
Mødet sluttede kl 2200
8
Beslutning

Evt.

