
 

 

 
 
 
 

                                                                                                                   Kreds 7 
  

Referat fra Kredsbestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 21. august 2018 kl. 17.30-22.15 
Sted: Bramsnæs Jagtforening, Ejbyvej 60, 4070 Kirke Hyllinge 
 
Tilstede:  Marie-Louise Achton-Lyng (MA) - Berit Valentin (BV) - 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:  Finn Poulsen (FP)   
 
REFERAT 
 

1) Velkomst (OJ) 

- OJ bød velkommen tilbage fra sommerferie. 

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

- JK ønsker punkt tilføjet om Jagt- og Natursti. Tilføjes som punkt 14. 

- Ønske om at der tilføjes et fast punkt ’Bordet rundt’. Punktet tilføjes som punkt 15. 

- Dagsorden godkendt. 

- IK valgt til ordstyrer. 

- SK valgt til referent. 

3) Orientering fra HB-medlem  

- Næste HB møde er 30. august. Dagsorden foreligger ikke endnu, men MA fortalte om nogle af de ting, der rør sig. 

Bl.a. hjortevildt og plastaffald. 

- Bevillingspuljen mødes snarest. Det ser ud til at pengene bliver brugt. 

- ME bad om at det diskuteres om tilskudsmidler skal bruges til oprensning af skydebaner, eller om det er brugerne, 

som skal betale det. MA fortalte at det kommer med i budgetlægningen i HB. 

- Facebook, Gul & Gratis samt DBA har alle indført at der ikke må sælges våben på deres medier. DJ er ved at 

udfærdige brev til Gul & Gratis og DBA om at salg af våben er at sidestille med salg af andre sportsrekvisitter. FR 

foreslog at man laver samarbejde med Skytteforeningen, da de har en portal hvor man kan sælge våben. ME foreslog 

at DJ selv laver en salgsportal. 

- OH ønsker at udfordringer med registreringer af udsætninger tages op. MA kunne berette at det er en kamp op ad 

bakke. Vi kan kun appellere til at folk overholder loven. Ellers skulle man være kommet med høringssvar da den var i 

høring. CB påpegede at det er første år, og at der derfor har været begynderfejl i systemet. 

4) Orientering fra Kredsformand 

- Der bliver udbetalt 70.000 kr. fra Karlebo Jagtforening til den nye Jagtforening af 14. maj. 

- Kursus om Grønt Råds- og Friluftsrepræsentant i Kreds 7 d. 29. august er aflyst pga. for få tilmeldte. Der arbejdes på 

at skaffe kursister nok til at det alligevel kan afholdes. MA fortalte at det fremover ikke bliver administrationen som 

bare kan aflyse, uden at det lokale HB-medlem er indover. Enighed i KB om at man kan sende invitation direkte til de 

folk som besidder posterne. Kurserne kunne også promoveres på jagtforeningernes hjemmesider samt i nyhedsmails. 

MA bringer synspunkter videre. 

- OJ har været til møde i Organisationsudvalget 7. august. 

o SK havde bedt OJ bringe aflysning af Formandsmøde i december op. December-formandsmødet er 

fremadrettet nedlagt. Der afholdes stadig Formandsmøde inden Repræsentantskabsmødet. 

o OJ gennemgik udkast til kommissorium til Organisationsudvalget. 



 

 

o Organisationsudvalget for på deres næste møde et Skype-kursus, så de fremover kan bruge den mulighed til 

deres møder. 

- Løs debat om Skype-møder og hvilke fordele og ulemper der er ved det. 

- OJ har fået en invitation til indvielse af klubhus. OJ kontakter Naja for at få repræsentationsgave. 

- Kreds 3 har lånt vores ene skydevogn. OJ har underskrevet aftale. Forsikring og vægtafgift skal overflyttes til Kreds 3 

- ME sørger for det. 

- Fællesmøde med Kredsformænd og Aktivitetsformænd 27. august. OJ ønsker at vide om der er punkter som skal 

bringes med. Meld ind til OJ hvis der er punkter. 

5) Kredskasseren 

- ME orienterede om telefonpenge. Ingen ændringer til listen. 

- ME har skrevet til vores økonomichef med kritik af hvordan blanketter behandles i de forskellige afdelinger i DJ. 

- Der er nu afleveret hunderegnskab fra alle. 

- Principiel afgørelse om evt. sanktioner ved dårligt eller manglende regnskab 

o Hundefolkene indbetaler til HundeWeb, så vi har ingen chance for at vide hvad der går ind og ud. 

o FP ville efter sidste KB-møde kontakte dem som har problemer med det. Har det hjulpet? 

o Det besluttes, at vi i første omgang forsøger at hjælpe med regnskab. FR tilbyder sin hjælp fremadrettet hvis 

der er problemer med at lave regnskab. 

- MA afleverer regnskab fra Roskilde Dyrskue til ME. 

- CB stillede spørgsmål til regnskabet udsendt fra ME. Frem til nu har vi brugt 110.000 kr. CB spurgte til om der er 

nogle forventede større udgifter? Bordet rundt: ingen større udgifter på vej pt. Ønsker til større investeringer: ny 

container til opbevaring, telt til Laser Shot, pavillon til udstillinger. SK udsender med næste mødeindkaldelse 

opfordring om at indsende ønsker til investeringer, så det kan debatteres på punkt på næste ordinære KB-møde. 

6) Ny WEB-koordinator i Kreds 7 (BV) 

- BV har fået spørgsmål om der ikke er sket noget i Kredsen siden Kredsmødet fordi der ikke lå noget på Kredsens 

hjemmeside. BV fortalte at der hverken kommer historier fra KB eller lokalredaktøren. BV efterspørger desuden 

vedtagne vedtægtsændringer fra Kredsmødet – CB sender det. Send historier til BV så de kan komme på 

hjemmesiden og på Facebook. 

- BV ønsker, at der læres en ny WEB-koordinator op og spørger til om SK er interesseret. 

- SK overtager henover det næste stykke tid WEB-koordinatorposten. 

- OJ kontakter Lokalredaktøren og beder om, at der sendes historier til os til Kredshjemmesiden. 

7) Budget 2019 (ME, CB og OJ) 

- ME bad om at vi fremadrettet lægger investeringsønsker ind i kredsbudgettet. 

- ME ønsker at koordinatorerne fremover laver budget over forventede udgifter til deres vedtægtsbestemte aktiviteter. 

Hvis budgettet ikke ændres, kan man bare informere ME om at der køres videre med sidste års. Når der kommer nye 

koordinatorer kan de få tilsendt sidste års budget til orientering. 

- Koordinator budget 2019 (CB) 

o Fremadrettet bedes koordinatorerne om at indsende budget til ME. 

8) Ansøgninger til udstillinger mm. (OJ) 

- KB har tidligere besluttet kun at give midler til materialer – ikke til forplejning. Dette har et jægerråd klaget over. 

- KB har lovet at lave et skriv om hvad man kan få tilskud til, og hvad der ikke gives tilskud til. OJ efterspørger hvem 

der vil stå for arbejdet? ME påpegede, at det ikke er Kredsens arbejde at udarbejde et sådan skriv – oplysningerne 

kan findes på DJ’s hjemmeside og det skal jægerrådene/foreningerne guides til at finde. 

- Debat om KB’s beslutning om ikke at give tilskud til forplejning. MA bad om at der skete afstemning om KB skal holde 

fast i ikke at give tilskud til forplejning eller om det skal besluttes fra sag til sag. CB påpegede, at ansøgninger om 

tilskud skal komme inden aktiviteten afholdes. FR påpegede, at vi er nødt til at have retningslinjer (f.eks. beløb pr. 

deltager) hvis der skal gives tilskud. 



 

 

- På næste ordinære møde sættes punkt på om principiel beslutning om ovenstående. Inden mødet udarbejdes oplæg 

til alternativ til den nuværende beslutning. ME og IK udarbejder oplæg og sender til SK senest 1 uge inden næste 

ordinære KB-møde, så det kan sendes ud med den endelige dagsorden. 

9) Medaljeafregning (OJ) 

- Hvem skal afregne børnemedaljer når der er jagtforeninger, som vil købe dem af os? Sidste år afholdt kredsen 18.000 

kr. til børnemedaljer, dog er en del af dem til kredsaktiviteter. Enighed om at jagtforeningerne skal henvises til at købe 

dem af DJ. 

10) Skydevogn (CB) 

- Vi har relativt store omkostninger til skydevognene. Vi betaler ca. 1500 kr. i forsikring + 150 kr. i vægtafgift. Indtil juli 

har den været udlejet 3 gange i 2018. 

- Debat om hvordan det fungerer pt. Inkl. i lejen er hos os er 400 lerduer. 

- Teksten på hjemmesiden skal ændres så den passer. BV står for det. 

- På næste KB-møde fremlægges budget for skydevogne samt revideret aftaletekst. Derudover sættes punkt på 

dagsorden om beslutning om skydevogne fremadrettet. ME, TC og CB laver udkast til aftale. Udkast + nuværende 

aftale sendes til SK senest 1 uge før næste KB-møde, så det kan sendes ud med den endelige dagsorden. 

11) Lejekontrakter (CB og ME) 

- Behandlet på ovenstående punkt 10 om Skydevogne. 

12) Laser shot (OJ og SK) 

- Laser Shot skal repareres, da den ikke har fungeret i længere tid. OJ indhenter tilbud. OJ eller SK tager den med til 

Aalborg. 

- Det er ikke tilfredsstillende at Laser Shot ikke fungerer i længere perioder, men på trods af det stadig lejes ud. 

Fremadrettet skal det fungere anderledes. 

13) Pressetjeneste (OJ) 

- Punkt udgår. 

14) Jagt- og Natursti (JK) 

- JK har været til møde i Jagtstiudvalget. Jagtstiudvalget er blevet nedlagt. JK spørger til om han stadig er koordinator 

for området? De nuværende koordinatorer fungerer fremadrettet som koordinatorer i FM-udvalg for jagtsti. 

- Forslag om at vi prøver at koble jagtsti på nogle af de mere besøgte aktiviteter, f.eks. flugtskydning. 

- Stor kritik af at ingen af de to tilforordnede HB-medlemmerne deltog i mødet. Det er uacceptabelt at behandle udvalg 

sådan. 

- MA berettede at udvalget ikke er nedlagt, men at der er sket en omstrukturering. 

- Der er fuld opbakning til JK som jagtstikoordinator. ME bistår JK med at skrive brev til HB om forløbet. 

15) Bordet rundt 

- TC har indkaldt alle jagthornsgrupper til møde. 

- TC fortalte at jagthornsudvalget har møde i starten af september. 

- ME fortalte at vores riffelkoordinator stopper. ME overtager koordinatorposten fra 1. september. OJ orienterer om det, 

BV retter det i listerne. 

- JK fortalte at der d. 2. september er Naturens dag på Røsnæs og 9. september i Rørvig. 

16) Eventuelt 

- OJ orienterede om at Hubertushuset har jubilæum 1. september.  

- ME sender skabelon til brevhoved rundt. 

17) Næste møde  

- Næste ordinære møde er 6. december. Der er desuden et ekstraordinært møde om strukturudvalg d. 13. september. 

Enighed om at vi har behov for at afholde et ordinært møde tidligere. 

- Der afholdes derfor KB-møde torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 17.30. TB undersøger om det kan afholdes i Køge. 

- Fremover udsendes mødeindkaldelse også som kalenderindkaldelse inkl. adresse. 

 
 



 

 

Referent 
 
Stina Kaufmann    


