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Referat fra seneste møde

Referat underskrevet uden bemærkninger

Økonomi og ansøgning til
puljer

Budgettet ser noget bedre ud end i 2017, folk er bedre til at indberette
udgifter. Der er pt. 25.000 kr. mere i kassen i forhold til samme tidspunkt
sidste år. Det er dog meget vanskeligt at sige noget om forholdene, da det
netop er højsæson for aktiviteter blandt koordinatorerne.
Vedr. Lokalforeningspuljen er Mou og Skørping Jagtforeninger ikke vendt
tilbage med regnskaber. Der udarbejdes en reminder til alle om
puljemidlerne, men bestyrelsen opfordres også til at minde foreningerne
om at søge, næste frist er den 15 august. Der er ca. 70.000 kr tilbage i
puljen.

Procedure for valt af
hjortevildtformænd

Kredsen står for indstillingen af hjortevildtsformænd. Det er pt. Tage
Espersen og Niels Quist som har posterne i Kreds 1. Fristen for indstilling
var 30. maj, men Kreds 1 har fået udsættelse. Næste møde i
Hjortevildtudvalget er 25. juni og til dette møde deltager Tage Espersen og
Niels Quist derfor på dispensation givet af hhv. Kredsbestyrelse samt HB.
Proceduren aftaltes som følger:
Kandidater opsamles gennem jægerrådene, som skal indstille kandidater
inden 1. juli til Kredsformand Grethe Jakobsen. Indstillingen skal følges af
kort motivation af de enkelte kandidater. Det blev pointeret at der i forhold
til indstilling ikke udsendes rykker for indkomne navne.
Kredsformanden forfatter skriv, så alle får en ensartet mail til udsendelse,
via Jægerrådsformændene. (Er sendt til Jægerrådsformændene)
Da denne proces har været forsinket drøftede næste valgs proces. Her
aftaltes det at processen til valget om 4 år, skal foretages via
Jægerrådenes årsmøder, på samme vis som indstilling af HB medlem og
suppleant hertil.
Det oplyses at begge nuværende formænd Tage Espersen og Niels Quist
er villige til at genopstille.
Tage Espersen erklærede sig inhabil i drøftelserne og meddelte at han i
egenskab af at han også er Jægerrådsformand i Thisted Jægerråd,
overlader valgproceduren til næstformanden i dette.

Opfølgning på
Repræsentantskabsmødet

Formandsmødet fredag var bedre end tidligere, godt indhold især
gruppearbejdet var positivt, dog savnes resume fra alle grupperne.
Der arbejdes videre med spørgsmålet fra Kreds 1 ang. fordeling af
midlerne i Danmarks Jægerforbund. I forhold til administrationens
henvendelse aftaltes det at afvikle møde mellem KB, Claus Lind
Christensen og Michael Stevns den 13. august kl. 18.00. Der udarbejdes

[2]

særskilt dagsorden til dette møde. Sted aftales senere.
Hvervning ‐ Styrket fokus

Emnet blev kort drøftet og det blev blandt andet oplyst at der er kommet
42-48 nye medlemmer som er hentet på en lukket facebookgruppe. Der er
behov for at arbejde mere i dybden med punktet, så det tages op igen på
et senere møde v. Leif Bach.

Bliv Naturligvis

Leif Bach vil fortælle nærmer på et senere møde.

Aktuelt og orientering
Kredsformand

Der er afholdt møde i jægerforum Vendsyssel. Her orienteredes om
forvaltning af areal i Råbjerg Mose - Et samarbejde mellem Naturstyrelsen,
lodsejere, jagtforeninger og kreds. Arealet er købt for jagttegnsmidlerne.
Der er indtil videre solgt 80km vildtstriber i 2018.
Der afholdes møde med AKKC ang. Outdoor 2019. Budgettet er på ca.
40.000 kroner. Der skal evt. nedsættes ny styregruppe for at sprede
kræfterne. Gode input efterlyses.
Kort orientering om arrangementer både afviklede samt kommende.
Drøftelse af indsats i forhold til registrering af ulveobservationer samt
generel drøftelse ang. ulv. Aftalt møde mellem KB, Kent Olsen fra
Ulveatlas, Fmd. for Hjortevildtudvalget DJ, Hjortevildtgrupper i Kreds 1,
samt de to schweisshundekoordinatorer. Mødet aftalt til den 4. september
2018. Brovst Sport og Kulturcenter kl. 19.00-21.30.

HB‐orientering og
kommende opgaver

Der skal etableres et struktur udvalg som skal bestå af op til 3 personer fra
hver kreds, de kan etablere undergruppe til sparring. Eksterne personer
tages med ad hoc efter behov. Personerne skal indstilles inden den 15
august. Navne kan tages med på mødet den 13. august.
Der blev i den forbindelse stillet spørgsmål til Kredsens inddragelse i
oplæg til HB i forhold til strukturændring.
Orientering hund.

Opfølgning på opgaver fra
forrige møde: Kim/Regnar ‐
Henrik&Henrik

Forslag til gavebeløb fremsat af Regnar og Kim er vedtaget, Kim styrer
gaveregulativet. Folk melder ind i forhold til mærkedage.

Evt. og aftale om næste
møde

Mandag den 13 august klokken 18.00 stedet kommer senere.

Oplæg fra Henrik og Henrik vedr. kørselsgodtgørelse er vedhæftet
Der arbejdes videre med punktet på et senere møde.

Mødet slut kl. 22.25
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