Kreds 7
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde
Torsdag d. 4. oktober 2018 kl. 17.30-22.30
Sted: Køge-Herfølge Jagtforening, Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge
Indkaldt:

Marie-Louise Achton-Lyng (MA) - Berit Valentin (BV) – Finn Poulsen (FP) - Jens K. Jensen (JK) – Christian
Bærentsen (CB) - Max Elbæk (ME) - Ole Hansen (OH) – Ole Jervin (OJ) - Stina Hauch Kaufmann (SK) – Torben
Broløs (TB) – Ib Kammersgård (IK) – Frank Rattleff (FR)

Afbud:

Torben Clausen (TC) - Hans-Jørgen Kirstein (HK)

Spisning fra kl. 17.30-18.00

REFERAT
1)

Velkomst (OJ)
-

2)

OJ bød velkommen.

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

Enighed om at referat fra ekstraordinært KB-møde 13. september lægges på hjemmesiden.

-

CB foreslog at der nedsættes en ad-hoc gruppe omkring skydevogne. Gruppen er hermed nedsat med medlemmer
ME, CB, IK og TC.

3)

Punkterne 11 og 12 udsættes til næste møde, når ad-hoc gruppen har afholdt møde.

Orientering fra Kredsformand
-

OJ glædede sig over at flere fra KB deltager i den frivillige lederuddannelse.

-

Der er intet nyt fra skovbrugerråd Hovedstaden.

-

Gennemgang af fordelingen af NST-jagter. NST ønsker deltagelse af to KB medlemmer på riffeljagt. Lodtrækning
mellem interesserede KB-medlemmer. Deltagere: CB og SK.

-

Formanden for Nyjægerudvalget vil gerne komme på et senere KB-møde og fortælle om de udfordringer nyjægerne
står over for. Han inviteres til at deltage først i det nye år på januar-mødet.

-

Der gives kørselsgodtgørelse til udvalgsmøder, men ikke til kredsformands- og aktivitetskoordinatormøder. Pt. skal
kørselsudgifterne afholdes af den enkelte kreds. OJ sender mail til MA om det, og MA bringer det videre i HB.

4)

Orientering fra HB-medlem
-

MA har været til møde med NST Vest omkring sammenlægning i NST. NST er glad for vores samarbejde. Vi har 20
pladser på deres jagter i år, da kreds 6 har afstået deres. Der er udfordringer med for få tilmeldinger til nyjægerjagter,
så hjælp med at finde nyjægere til det – ellers overgår de til betalingsjagter.

-

Stor ros for deltagelse i den frivillige lederuddannelse.

-

Der er faldet dom i ulvesagen. HB har punkt på næste møde om sagen, men udtaler sig først om sagen når enten
anketiden er udløbet eller der er faldet endelig dom.

5)

Kredskasseren
-

Der er pt. brugt for ca. 87.000 kr. i kørepenge.

-

Der er nye kørselsgodtgørelsessedler som kan hentes på hjemmesiden. De skal afleveres i Excel-format.

-

Finanserklæring er rundsendt til KB.

-

Gennemgang af ME’s udkast til budgetoverslag i kreds 7. Enighed om at fremsendte budgetoverslag benyttes
fremover. ME og CB står for at udsende det.

6)

Ny struktur i DJ – orientering på udvalgsarbejdet samt afholdelse af kredsmøde om struktur (SK)
-

SK orienterede kort om arbejdet i Strukturudvalget.

-

Der skal afholdes et Strukturmøde. Det afholdes som udgangspunkt i Køge-Herfølge Jagtforening hvis der er færre
end 60 deltagere. Alternativt kan de afholdes i Vallekilde-Hørve.

7)

SK undersøger om mødet skal afholdes inden 6. november eller om det er okay 20. eller 21. nov.

Roskilde Dyrskue (MA)
- Afstemning om opbakning i KB til deltagelse i Roskilde Dyrskue:
- For 9 stemmer
- Imod 1 stemme (ikke imod Roskilde Dyrskue, men økonomien skal udskilles og ikke ligge i kredsen)
- Ved ikke 2 stemmer

8)

Udstillingspuljen (MA)
-

Organisationsudvalget har indstillet at Roskilde Dyrskue fremover skal have bevilling på 40.000 kr. i stedet for de
nuværende 60.000 kr. MA spørger til Kredsens holdning til dette.

-

FP påpegede at det er vigtigt at vi spreder os ud over andre udstillinger også.

-

Roskilde Dyrskue dækker både kreds 6 og kreds 7 (hele Sjælland).

-

Enighed om at der skal arbejdes for at Roskilde Dyrskue er et DJ arrangement, så overskud og underskud ikke ligger
i kredsen.

9)

Retningslinjer for tilskud til udstillinger mm. (IK og ME)
-

IK gennemgik udkast til retningslinjer for tilskud til udstillinger.

-

Afstemning om forslag 1 i retningslinjerne:
- Alle stemte for at øge andelen fra 10.000 kr. til 20.000 kr. De 10.000 kr. budgetteres i kredsens økonomi.

-

Afstemning om forslag 2 i retningslinjerne:
- Alle på nær én i KB stemte for at der kan ydes tilskud til forplejning.

10) Ønsker til investeringer i Kredsen
-

MA fremstillede ønske om at der investeres i en kreds-container samt et rum/plads til skydevogne osv. OJ supplerede
med ønske om at vi lejer et sted, hvor den kan stå og bruges til opbevaring af kredsens materiel.
- Enighed om at der skal investeres i en ny container, og JK undersøger mulighed for sted den kan stå nær Tølløse.

-

JK fremstillede ønske om at der investeres i nye flag, som JK kan benytte ved jagt- og natursti på udstillinger.

-

OJ bestiller 10-12 nye flag til kredsen.

11) Budget for skydevogne (ME, CB og TC)
-

Udsat til næste KB-møde.

12) Revideret aftale for leje af skydevogne (ME, CB og TC)
-

Udsat til næste KB-møde.

13) Skydevogne/lerduer (OJ og TB)
-

Tages op i ad-hoc gruppen omkring skydevogne, og bringes op igen på senere KB-møde.

14) LaserShot (OJ)
-

Reparation af LaserShot koster minimum 10.000 kr. En ny koster ca. 30.000 kr.

-

Enighed om at vi afskriver den LaserShot som ikke virker, og den sælges som reservedele. Prisforhandling skal ske
med OJ.

-

Den gamle LaserShot virker stadig, og kan fortsat benyttes.

15) Bevillingsudvalget (OJ)
-

Enighed i KB om at deltagere i Bevillingsudvalget: HB-medlem, HB-suppleant, Kredsformand og Kursuskoordinator.

-

Bevillingsudvalget mødes minimum én gang om året, med mindre det ikke er nødvendigt pga. få ansøgninger.

16) Kredsmøde 2019 (OJ)
-

Afholdes 10. marts i Multihallen i Borup.

-

Der skal sendes info ud om kredsmødet i Jæger og på hjemmesiden.

-

Tilmelding/registrering sker hos ME.

-

Annoncering Jæger foretages af SK. Annoncering hjemmeside foretages af BV. OJ fremsender mødeplan til
annoncering.

-

Indskrivning foregår efter morgenkaffen.

-

Enighed om at beholde samme deltagerbetaling som sidste år.

-

Koordinatorerne skal indsende deres årsberetninger, men ikke fremlægge dem på kredsmødet.

-

Sidste år var der udfordringer med lyden. OJ snakker med Dan om det. Dan forhøres også om projektor.

-

På valg i KB: OH, Vakant, Vakant, TC, FP.

-

FR er indsat på en vakant plads for distrikt 2, og er derfor ikke på valg, men kan indsættes efterfølgende.

17) Kurser 2019 – ønsker til DJ kurser i kreds 7 (OJ)
-

Kursuskoordinatoren rykker for om vi ønsker kurser i kredsen. OJ rundsender mail om det til KB.

18) Udkast til fremtidig dagsorden/referat (SK)
-

Frivilligt om der skrives sagsfremstilling.

-

Enighed om at bruge skabelon fremover.

19) Udkast til nyhedsbrev fra kredsen (SK)
-

Enighed om at udsende nyhedsbrev fremover – gerne efter hvert KB-møde hvis der er noget at informere om.

-

MA står for udsendelse til jægerrådsformænd og jagtforeningsformænd.

-

SK udarbejder nyhedsbrev efter hvert KB-møde og udsender sammen med udkast til referat.

-

I næste nyhedsbrev skrives også om NST nyjægerjagter.

20) Bordet rundt (max. 5 min pr. person)
FP: Har været til Skovbrugerådsmøde i Nordsjælland.
JK: Der har været møde i det nu nedlagte jagtstiudvalg. Der er ikke indkaldt til møde i det nye udvalg. JK har bedt
formanden indkalde samtlige koordinatorer, så der kan planlægges et FM i 2019. JK ønsker at det afholdes i kreds 7.
OH: Der har været møde i nyjægerudvalget.
21) Julemøde – skal vi have et? Hvem arrangerer? (OJ)
-

TB undersøger om det kan afholdes i Køge-Herfølge med mad fra golfklubben. FR hjælper.

22) Eventuelt
-

Hans-Jørgen Kirstein deltager ikke i KB-møderne.

-

JK har tre dage med Bliv NaturligVis-arrangementer.

-

OJ hjælper Hvidovre Jagtforening med et arrangement samt indkaldelse til årsmøde i Jægerrådet.

-

OJ og Mikala afholder møde med jagtforening hvor formanden mangler, om de ønsker at finde en ny formand, eller
om de vil lægges under en anden jagtforening.

23) Næste møde
-

Onsdag d. 14. november 2018, IK undersøger om det kan være i Hillerød, og giver SK besked.

