Referat fra Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
24. september

Deltagere:
Funktion
HB
Kredsformand
Næstformand
HB-suppleant
Sekretær

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

Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg
Brønderslev
Vesthimmerland

Afbud

Dagsorden:
1.

Referat fra seneste møde underskrives
Referat underskrevet uden bemærkninger

2.

Økonomi og ansøgninger til puljer
Der er pt. 70.000 kr tilbage i kredsens pulje , dog er der nogle arrangementer
der skal betales for, efter det vil der være ca. 57.000 kr tilbage. Det første
mårhunde arrangement i Flejsborg betalte kredsen for som et forsøg. Dog er
de fremtidige næste arrangementer for egen regning. Der var rigtig mange
ansøgninger til jagtforeningernes tilskudspulje pengene er fordelt, næste
ansøgningsfrist er inden februar 2019.

3.

Strukturnyt
Strukturudvalget er kommet i gang og har holdt det første møde hvor de
konstituerede sig med Niels Krone Madsen som formand og Ove Dan
Hedegaard som næstformand.
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4.

Arrangementer herunder
a. Nyjægerdag ‐ evaluering, dato og placering kommende år.
Dette års nyjægerdag blev afviklet i Ålborg på Hvorups anlæg. Der var
samme antal eller lidt færre deltagere end tidligere, som måske
skyldtes at arrangementet blev flyttet til ny dato. Dog var
arrangementet virkelig godt og blev rost fra alle kanter. Der var dette år
besøg af andre kredse som skal se hvordan dette stilles an.
Nyjægerdagen afholdes om muligt næste år den 30 juni Hjallerup.
Herudover blev rækkefølgen at hvis Hjallerup ikke kan så spørges der i
Flejsborg og som 3. prioritet Hadsund. Der har været gode
arrangementer alle steder, så rækkefølgen er for at tilgodese de
forskellige områder, som har leveret et flot stykke frivilligt arbejde i
forbindelse med tidligere afholdte dage.
b. Outdoor
Kredsbestyrelsen bedes komme med input til evt. ændringer i forhold
til Outdoor 2017‐2019
Input til Outdoor 2019 er velkomne, men ellers er der ønsker fra AKKC
om at stille op som vi plejer. Der er lagt de allerførste streger i forhold
til planlægning, men sidst i november vil der blive indkaldt til
hjælpermøde. Har nogen gode idéer så er de velkomne til hhv. Preben
Egebo, Kristian Slyk og Grethe Jakobsen
c. Vandet Sø
Kort orientering og aftaler hvem gør hvad, samt praktiske ting.
Der er styr på dagen
d. Formandsmøde efterår ‐ planlægning og tilrettelæggelse
Dato er tidligere aftalt til 24. oktober, men flyttes til den 1 november og
afholdes i Brovst kultur & idrætscenter. Mødet er åbent for alle og
emnerne er ny struktur og ulv.

5.

Jægerrådsmøder planlægning og indhold
Det er tidligere aftalt at man skulle planlægge indhold og datoer på dette
møde til jægerrådenes årsmøder. Kredsbestyrelsen bedes drøfte dette samt
komme med rettelser til nedenstående annonce fra forrige år:
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Jægerrådenes årsmøder i Kreds 1 -Øvrige
 Start dato/tid: 28-10-2016 00:00:00 - Slut dato/tid: 06-02-2017 00:00:00
 Tilmeld inden: 28-10-2016 00:00:00 - Kontaktperson: Grethe Jakobsen
 Level: Kreds - Jægerråd: Danmarks Jægerforbund - Kreds: Kreds 1
Jægerrådenes årsmøder 2017.
Så er det tid til afvikling af Jægerrådenes årsmøder, hvor vi glæder os til at se dig.
Alle møder starter kl. 19.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Ved at møde op får du indblik i det der sker i dit Jægerråd, Kredsen og DJ og har mulighed for at sætte dit
præg på fremtiden for jægerne i Danmark.
Se møderække her:
Vesthimmerland: 14. Januar, Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 29, 9640 Hobro
Rebild/Ålborg: 15 januar, Shell Motel Hobrovej 12, 9530 Støvring
Jammerbugt: 22. januar, Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst.
Brønderslev: 23. januar, Hjallerup Jagtcenter
Frederikshavn: 28. januar, Strandby Skole, Skolegade 2, Strandby
Mariagerfjord: 329. Januar, Valsgård, Slugten 4, 9550 Hobro
Hjørring: 28. februar, sammen med Frederikshavn
Morsø/Thisted: 31. januar, Østvildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev
Ønsker du at stemme til årsmøderne skal du være medlem af Danmarks Jægerforbund og være bosiddende i den
kommune for hvis jægerråd du deltager i. Eller være medlem af Danmarks Jægerforbund i en jagtforening i den
pågældende kommune.
Tilmelding:
Se under de enkelte jægerråd for tilmelding eller kontakt din jægerrådsformand, også hvis du gerne vil vide mere om
arbejdet i og sammensætningen af det enkelte Jægerråd.
Vi glæder os til at se dig.
På Kredsbestyrelsens og Jægerrådenes vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand

Beslutning:
Datoer og adresser drøftedes og annoncen for 2019 kommer til at se ud som
herunder.

Jægerrådsmøder i Kreds 1 2019
I januar 2019 afvikler Jægerrådene i Kreds 1 Årsmøder.
Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage. Alle møder starter kl. 19.00.
Ved at møde op får du indblik i det dit Jægerråd i din kommune arbejder med, samt i Kredsarbejdet og i arbejdet i
Danmarks Jægerforbund. Kom og vær med, du har mulighed for at stille spørgsmål, og være med til at præge den
fremtidige udvikling i Danmarks Jægerforbund.
Møderækken finder du her:
Dato
14. Januar
15. januar
21. januar

Jægerråd
Vesthimmerland
Rebild/Ålborg
Læsø

Adresse
Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 29, 9640 Hobro
Skalborg Kro, Hobrovej 515, 9200 Skalborg
Klubhuset på Skydebanen, Holteemmenvejen, 9940 Læsø
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22. januar
23. januar
28. januar
29. Januar
31. Januar

Jammerbugt
Brønderslev
Frederikshavn/Hjørring
Mariagerfjord
Morsø/Thisted

Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst
Hjallerup Jagtcenter, Kjærsgaard Engvej 15, 9320 Hjallerup
Sindal Hallen Islandsgade 22, 9870 Sindal
Valsgård, Slugten 4, 9550 Hobro
Østvildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke
3. Valg af formand (i valgår for det enkelte jægerråd)
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse (kun i valgår)
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet. Indstillinger i henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til
kredsformanden senest tre uger før kredsmødet, idet kredsformanden dog kan vedtage en mere vidtgående
indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt
Ønsker du at stemme til årsmøderne skal du være medlem af Danmarks Jægerforbund og være bosiddende i den
kommune for hvis jægerråd du deltager i. Eller være medlem af Danmarks Jægerforbund i en jagtforening i den
pågældende kommune.
Tilmelding:
Se under de enkelte Jægerråd for tilmelding eller kontakt din jægerrådsformand, også hvis du gerne vil vide mere om
arbejdet i og sammensætningen af det enkelte Jægerråd.
En anden vigtig dato er Kredsens Årsmøde den 6. marts 2018. ‐ Se særskilt annonce herfor.
Vi glæder os til at se dig.
På Kredsbestyrelsens og Jægerrådenes vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand

Annoncen sættes i medlemsbladet under annoncerne forrest under Kredsen før
foreningernes arrangementer.
6.

Kredsorientering i øvrigt herunder
Koordinatormøde 11.9
Koordinatorposter ‐Strand og Havjagt, Uddannelse, Hund, Jagtsti
Jagtsti er blevet nedlagt det er nu op til kredsen at afgøre om der skal afvikles
kredsjagtsti. Samarbejdet mellem kredsene mht at skiftes til denne opgave ser
ud til at fungere, derfor aftalte man at dette kunne fortsætte. Koordinatoren
Ulrik Holm gives besked.
Per Seedorf har overtaget hav og strandjagt igen da Lars Rasmussen har fået
nyt arbejde i Grønland. Henrik Kragh har overtaget posten som uddannelse
koordinator efter Grethe Jakobsen
[4]

Regulering ‐ Mårhund
Følgende temaaftener om Mårhunden aftaltes efter anmodning fra Kristian
Slyk, som er tovholder herpå: 10 oktober i Hjallerup, den 14 november på
Terndrup Kro og den 28 november i Thy. Møderne er for alle interesserede,
og der sendes annonce ud via flexbillet.
Ulv
Er på som tema til formandsmødet
KB mødet den 29 november rykkes den 5 december og afvikles i Flejsborg.
Kredsens årsmøde blev samtidig flyttet fra 1. lørdag i marts til:
ONSDAG DEN 6. MARTS KL. 18.00.
7.

Hvervning ‐ Styrket fokus og Bliv Naturligvis Leif Bach
Punkterne er overført fra de 2 seneste møder.
Punkterne blev taget af dagsordenen som følge af tidsnød.

8.

HB‐punkter Leif Bach
Posterne som kredsunderviser hund er på dagsordnen til næste HB møde
kreds 1 har den holdning at de skal nedlægges.

9.

Eventuelt
Orientering om beklædning.

Mødet slut kl: 22.15
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