Referat fra Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
19. marts 2018
Flejsborg Skydecenter
Deltagere:
Funktion
HB
Kredsformand

Kasserer

Navn
Leif Bach
Grethe Jakobsen
Kim Fredholm
Tage Espersen
Mogens Engedal
Henrik Pedersen
Regnar Bæk
Fritz Pedersen
Peter H. Pedersen
Per Seedorf
Jørgen B.
Jakobsen
Christian Nørgård
Henrik Juhl Jensen

Jægerråd

Bemærkninger
Afbud

Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord

Afbud

Ålborg
Brønderslev
Vesthimmerland

1. Referat til underskrift fra seneste møde
Referat underskrevet uden bemærkninger

2. Konstituering
Kredsbestyrelsen skal efter Kredsmødet konstituere sig med næstformand, kasserer, samt
sekretær.
Bestyrelsen var i 2017 konstitueret med Kim Fredholm som næstformand, Henrik Juhl
Jensen kasserer, samt Mogens Engedal sekretariat.
Bestyrelsesmedlemmerne bedes overveje, hvordan disse poster kan/skal besættes det
kommende år med henblik på endelig konstituering på mødet.
Beslutning:
Bestyrelsen fortsætter med nuværende konstituering.
Kim Fredholm som næstformand, Henrik Juhl Jensen, som kasserer, samt Mogens Engedal
sekretariat.
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3. Økonomi v/Kredskassereren
Punktet indledes med orientering om nuværende budget, samt samles der op fra tidligere
møde, som kort herunder resumeres.
Kredsen havde et mindre overforbrug i 2017. Derfor er der siden seneste møde skrevet
rundt til alle tillidsfolk om at stramme op på aflevering af kørselsbilag, så bilagene kommer
til kassereren i den orden som arrangementer afholdes og ikke sidst på året.
For at styrke overblikket foreslås at bestyrelsen drøfter hvorledes dette kan ske.
Herudover ønskes en tilkendegivelse af prioritering af budgetudgifter 2018, herunder:





Egenbetaling for arrangementer
prioritering af midler til arrangementer
Tilskud til foreninger
Andre...

Som aftalt på tidligere møde vedlægges liste over, hvilke former for mødedeltagelse der er
har i kredsen. Bestyrelsen bør forinden mødet overveje om der er mangler på listen.
Repræsentantskabsmøde
Kredsbestyrelsesmøder
Årsmøder Jægerråd
Jægerrådsmøder
Kredsmøde (Det årlige)
Formandsmøder DJ
Brugerrådsmøder
Naturrådsmøder
Grønt Rådsmøder
Møder ifm koordinatorernes arrangementer repræsentation
Møder ifm aktiviteter i jægerrådene/områderne i kredsene
Møder ifm tværgående aktiviteter DJ
Jægerforumsmøder
Koordinatormøder

Beslutning:
Der er aktuelt forbrugt 35.000 kr. af budgettet.
Aftaler:
 Kørsel skal være Henrik i hænde senest den 1. i måneden, husk at sende kørslen til
de rette betalingsområder.
 Fremover kommer Kassereren med en status hvert kvartal, opdelt på emner.
 Der udarbejdes samtidig samme oversigt fra forrige år, så det bliver nemmere at
følge forbruget.
 Henrik Pedersen og Henrik Juhl Jensen laver oplæg til koordinatorerne ang. kørsel,
hvad er dæknings berettiget og hvad er ikke.
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4. Evaluering af Kredsmødet 3. marts
Evalueringen af Kredsmødet den 3. Marts danner udgangspunkt for planlægning af
kredsmøde 2019. Derfor bør bestyrelsen før mødet selv overveje samt indhente
bemærkninger fra deres bagland til at tage med til mødet. Følgende, hvoraf ikke alt er
relevant for andre end kredsbestyrelsen, kan tages med i overvejelserne:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

Annoncering ‐ via Jæger
Materialer på www.kreds1
Koordinatorberetninger
Tilmelding via Flexmind
Lokaler forplejning og betjening via Sport og Kulturcenter
Indskrivningen, herunder mandater og deltagere
Delegerede ‐ opstilling før mødet ‐ deltagelse ‐ til selve mødet
Dirigent og styring af mødet
Valghandlinger
Indlæg herunder: Kredsformandens, HB, Bo Storm, Marian Chriél,
Overrækkelse af nåle
Gaver
Kredsbestyrelsens rolle ‐ placering ‐ andet
Koordinatorernes rolle til mødet
Bod og salgsting
Generel stemning
Andet...

Beslutning:
Generel tilfredshed med mødet, dog med enkelte bemærkninger.
 Bordopstillingen bør ændres til næste år.
 Dirigenten bør stramme op omkring hvert enkelt punkt, for at føre deltagerne
gennem dagsordenen.
 Planlægningen af kredsmøde 2019 starter tidligere.
 Koordinatorernes rolle bør gøres mere aktiv i selve afviklingen af mødet.
 Hjemmesidemateriale fungerer godt.
 Tilmelding via flexminds fungerer godt.
 Lokaler og forplejning fungerer godt.
 Faglige indlæg fungerer godt og her tænkes over indslag til kommende år.

5. Udpegning til Brugerrådet Naturstyrelsen Thy
Der skal dette år udpeges eller genudpeges medlem til brugerrådet for Naturstyrelsen Thy.
De jægerråd som kan sende en repræsentant er; Jammerbugt, Thisted eller Morsø.
Brugerrådets rolle er at give de lokale myndigheder, organisationer og brugere af statens
skove indflydelse på skovenes drift og benyttelse. Brugerrådene skal styrke de lokale
brugeres engagement i driften og benyttelsen af befolkningens skove, og de skal øge
brugernes indflydelse herpå.
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Tage Espersen som hidtil har haft posten i brugerrådet fortæller på mødet om arbejdet i
rådet.
Kredsbestyrelsen bedes drøfte hvem der skal indsættes i brugerrådet for kommende
periode.
Se retningslinjer for brugerrådene i vedlagte.
Beslutning:
Tage Espersen gav en orientering om arbejdet i Brugerrådet.
Bestyrelsen drøftede herefter kandidater til rådet og pegede endelig på Tage Espersen til
posten. Suppleant til posten er Kim Fredholm.

6. Persondataforordningen v/Tage Espersen
Som opfølgning på indlæg v/Michael Stevns på årsmødet har der været ønske om at få en
orientering om det arbejde som er pågået indtil nu og som venter. Tage Espersen sidder i
udvalget som arbejder med dette og vil på mødet give en orientering om status.

Beslutning:
Der er lavet et oplæg fra administrationen som behandles på det kommende HB møde,
samtidig er der lavet en skrivelse til eksisterende medlemmer.
Tage Espersen vender tilbage med yderlig info.

7. Planlægning af Koordinatormøder
Koordinatormøderne har senest alene bestået af HB‐medlem, kredsformand samt
kasserer.
Bestyrelsen bedes overveje om den aftale skal fortsætte, eller om der ønskes anden
deltagelse.
Der er fra administrationen sendt et signal om, at man gerne ser kredsbestyrelserne
arbejder tættere på koordinatorernes politiske arbejde i udvalgene. Dette af hensyn til at
de beslutninger som træffes i udvalgene mellem administration og udvalg kan få
indflydelse på kredsens aktiviteter og hermed økonomi. Derfor bør bestyrelsen også
overveje, hvorledes dette i praksis kan ske.
Kredsbestyrelsen bedes via tillidsmandsnet orientere sig til mødet om, hvilke udvalg der er.

Beslutning:
Kredsbestyrelsen lægger op til foreslå ny mødeform for koordinatorerne.
Denne form medtages til kommende koordinatormøde og fremlægges af kredsformand.
Der kan evt. afvikles et møde hvor alle tillidsfolk deltager, med deltagelse af Kredsformand,
HB‐medlem og kredskasserer.
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Samt ét møde hvor alene fagkoordinatorer og hele kredsbestyrelsen deltager.
Formålet med ny konstellation arbejdes igennem inden næste møde med koordinatorer og
øvrige tillidsfolk.

8. Interne regler for gaver
På seneste møde aftalte vi at en lille gruppe under kredsbestyrelsen skulle komme med
forslag til en form for gaveregulativ for kredsbestyrelsen. Gruppens forslag fremlægges til
drøftelse med henblik på at lave fremtidig aftale.
Under samme punkt orienteres om praksis for gaver til foreninger som afvikler jubilæer
m.v. Det kan være hensigtsmæssigt at nedfælde dette.

Beslutning:
Den praksis der er fra DJ vedr. jubilæumsgaver m.v. findes frem til kommende møde.
Regnar Bæk og Kim Fredholm vender tilbage med oplæg for kreds 1 på næste møde.

9. Aktuelle emner og orientering fra Kredsen
Kommende arrangementer som skal forberedes:
Naturmøde
Formøde repræsentantskabsmøde 25. April. Bestilling af lokale, invitation til delegerede.
Bus, Andet?
Tilskud ‐ indkomne ansøgninger og ansøgninger på vej.
Fordeling af repræsentationer i forbindelse med koordinatorernes arrangementer.
Orientering fra koordinatorernes opgaver. ‐ Nyjægerdag flyttet til 10. juni ‐ Kredsunderviser
Hund.

Beslutning:
Der er et stort ønske om at diskutere ulv på det kommende naturmøde i Hirtshals, det er
man også åben over for fra centralt hold.
Der er pt. ansøgninger inde for 97.000 i lokal puljen.
Nyjægerdag er flyttet til den 3 juni , stadig i Hvorup
Der afholdes igen i år kursus for tillidsfolk i kreds 1, denne gang er det på Rebild Hus den 2
maj.
Regnar Bæk meldte sit kandidatur til Jægernes Naturfond og dette bakkes op af
kredsbestyrelsen.

10. HB‐orientering ‐ Denne gang v/Tage Espersen
Til HB mødet på torsdag er der 26 punkter på dagsordnen, heraf er de 16 punkter
lukkede, det er for mange. KB gennemgik dagsordnen, Tage vil spørge nærmere in d til
vedtægterne samt persondataloven som træder i kraft den 25 maj.
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11. Eventuelt og punkter til kommende møde
På kommende møde er der allerede 2 punkter, som er samlet op fra Claus Lind
Christensens oplæg til kredsmødet. For at sikre bedst mulig belysning af disse venter de til
HB og formand for medlemsudvalget kan deltage.

 Hvervning ‐ Styrket fokus Kreds 1
 Bliv Naturligvis

Mødet slut kl.

22.15

Referent: Mogens Engedal
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