REFERAT FRA
Kredsbestyrelsesmøde for Kreds 4

Mandag d.12. nov. kl. 18.00
Jels Motel & Sportscenter, Ørstedvej 10, Jels, 6630 Rødding

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

Dagsorden
1
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde:
Bemærkninger
Bilag:

2

Orientering om kredsens aktuelle situation v/PB
Møde med NST. Ang. Vildsvin (mangler referat fra mødet)
Møde med landbruget ang. Vildsvin.
Vadehavsmessen v/MC

Nationalparken Vadehavet, bestyrelse
Årets Vildt ret i Sønderborg v/PB-GB - JHN
Årsmøder 2019 i Kreds 4.
Tønder:
24 januar 2019
Åbenrå:
17 januar 2019
Vejen:
30 januar 2019
Sønderborg: 04 februar 2019
Haderslev: 22 februar 2019
Fanø:
29 januar 2019
Esbjerg:
29 januar 2019
Kolding:
07 januar 2019
Fredericia: 13 januar 2019
Billund:
Vejle:
Varde:
4 februar 2019

Kredsunderviser i Hund i fremtiden- bilag
Organisationsudvalget – Kredsformænd.
Persondata forordning – har alle kigget på det?
Trailer i Kredsen: nyt fra DJ – Bilag.

Beslutning

1.Godt møde men referat mangler.
2.Mødet i Vojens var godt og landbruget er klar på de også har en
vigtig opgave. Der vil komme kurser i forvaltning omkring vildsvin,
afskydning. Der er planlagt en temaaften i februar i Åbenrå. NST
har bestilt lukkede tårn hvorfra der kan skydes vildsvin der er
leveret 4.
3.Vadehavsmessen var rigtigt godt besøgt ca. 5000 besøgende.
4.Intet nyt fra nationalpark omkring valg og andet
5.ÅretsVildt ret der var for få besøgende om lørdagen men rimelig
om søndagen, der var lidt udfordringer med vildtparaden (der
manglede vildt)
6.Der søges efter 6 instruktører der vil være Forbunds hunde
instruktører, debat omkring hvordan kredsunderviser har virket
både på hunde og flugt og der mangler generel opbakning omkring

deres virke. (De skal selv ud og finde opgaver og på Flugt siden er
der nok for mange)
7.Møde i organisationsudvalg er udsat til torsdag d.6 december
2018.
8.Alle foreninger skal udfylde papir omkring persondataloven.
9.Kritik af at tøjdata ikke er opdateret på hjemmesiden og billeder
mangler
10.Poul sender lidt til Kalø omkring vores ønske til en bue
trailer/ny trailer
Ny kreds kassere i Kreds 4
2.

Økonomi v/PB

Beslutning

1. Vi mangler en der vil overtage rollen som kasserer, det behøver
ikke være en fra kredsbestyrelsen.
Vi fremskaffer en funktions beskrivelse.
2. Vi har fået afregning fra Flex mind fra Kredsmødet
3. Økonomien er fin, Poul undersøger muligheden for at vi kan
købe en container så vi kan opbevare en eventuelt indkøbt trailer og
vores materiale i den.
PB har posten indtil vi finder en ny Kasserer.
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Fremtidens struktur i DJ.
Kort gennemgang fra mødet i Jels d. 29. okt. AJJ-PB
Skal vi reager på det der er kommet frem?
Bilag fra FH

Beslutning

Anders gennemgik det oplæg der er kommet fra strukturudvalget.
Kreds 4 mener det vil være forkert hvis vi nedlægger de nuværende
jægerråd. Vi har i dag et godt samarbejde med kommunerne og
hvis vi ændrer meget på det er vores opfattelse at der går meget
tabt.
Frivillighed for kredse og jægerråd- jægerråd ønsker økonomivalgprocedure ændres så den bliver repræsentativ- hvem er det der

4
Beslutning

5

ønsker strukturændringen- der er kredsens forventning at vi efter
den 20.11 vil det kunne bruges til debat i de enkelte jægerråd og
derefter gennem JVK til HB.
Indlæg fra struktur debat i de enkelte jægerråd ved årsmøder i 2018
mangler i debatten.
PB Sender et brev til Strukturudvalget ang. Vores betænkninger.
Nyt fra HB v/JVK
JVK fortalte lidt om CLC’s leder indlæg i Jæger- lidt om at Areal
ejere også må tage lidt ansvar overfor det vildt der er på deres
arealer (afskydning eventuel lavere pris på leje og så et krav til
afskydning)
Mårhunde – mink - vaskebjørne
Backing gruppe for Hjortevildt i Hjortegruppe Sønderjylland. JHN
Bilag.
Møde i Hjortegruppe Sydjylland. PB

Beslutning

6

7
Beslutning

Opdaterede lister sendes med rundt når vi har en opdateret liste.
Der er lavet en for Hjertelag i Sønderjylland- vi vil anbefale der
kommer en lignende for Sydjylland.
Ole Holm vil indkalde til et møde i Sydjylland. Der vil være jagt i
området Sydjylland den 13 januar (bevægelses jagt altså man
sætter sig i tårne på eget jagt og derved dyrene i bevægelse)
Næste Møde: torsdag d. 10 januar 2019

Evt.
Finn efterlyser en fællesafregning for skyde aktiviteter i kreds 4,
med på næste møde.

