Kredsbestyrelsen Kreds 7
Dagsorden til Kredsbestyrelsesmøde
Mandag d. 21. januar 2019 kl. 17.30-21.30
Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene
Indkaldt:

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 (TB) – Ib Kammersgård (IK) – Finn Poulsen (FP)

Afbud: Frank Rattleff (FR)
Spisning fra kl. 17.30-18
DAGSORDEN
1. Velkomst (OJ)
Referat: OJ bød velkommen og godt nytår til hele kredsbestyrelsen.

2. Godkendelse af dagsorden (OJ), herunder valg af ordstyrer (OJ) og referent
Referat:
- IK valgt til ordstyrer.
- SK valgt til referent.
- Ingen bemærkninger til dagsorden – dagsorden godkendt.

3. Orientering fra Kredsformand (orienteringspunkt) (OJ)
Sagsfremstilling: Ingen
Referat:
- OJ takkede juleudvalget for godt arrangement og til KB tak for hyggeligt selskab.
- Vi har bestilt udstillingsmateriale og ny container.
- Jagterne hos NST har været vel afholdt.
- OJ og Arne Holten var til afskedsreception i NST.
- Vi har fået tildelt en trailer, som OJ har hentet.
- OJ har deltaget i diverse årsmøder, generalforsamlinger og distriktsmøder.
- Vi har fået en ny riffelkoordinator – Allan.

4. Orientering fra HB-medlem (orienteringspunkt) (MA)
Sagsfremstilling: Ingen
Referat:
- HB møde 12. januar i Næstved.
- Våbenpakken er godt på vej. MA berettede om det forventede indhold.
- Der er debat om trofæopmåling og om det skal holdes internt eller eksternt, når Fritz Heje går på pension.
- Flere skydebaner er blevet stævnet for f.eks. for meget støj, eller forringet ejendomsværdi. Vigtigt at vi går ud til
foreningerne og gør dem obs på hvor vigtig deres miljøgodkendelse er. ME spurgte til hvordan vi gør det. MA svarede
at der bliver afholdt roadshows hvor de skal stille med repræsentanter. Der er også indkaldt til konference for DJ,
kommunerne og Skydebane Danmark.
- Spørgsmål fra ME til nyhedsbrev med video fra Strukturudvalget. Diskussion om videoen lægger op til at der skal
træffes beslutning på repræsentantskabsmøde allerede i 2019. SK og MA svarede. Videoen er produceret for at
kunne vises på årsmøderne. Strukturudvalget arbejder videre og mødes næste gang til en arbejdsweekend i starten
af februar. Herefter kommer SK med endnu en orientering og KB beslutter om vi vil indsende et ’bekymringsbrev’
ligesom kreds 2.
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5. Kredskasserer (orienteringspunkt) (ME)
Sagsfremstilling: Ingen
Referat:
- Ikke modtaget godkendt regnskab endnu.
- Husk at rettet kørselsbilagssatsen til 3,65 kr.

6. Orientering fra Strukturudvalget (orienteringspunkt) (SK)
Sagsfremstilling: SK orienterer om arbejdet i Strukturudvalget og hvordan det skrider frem.
Referat:
- SK har valgt at sige nej til at deltage i årsmøder og generalforsamlinger i kredsen.
- SK har en bekymring om at beslutningen er udskudt til et senere repræsentantskabsmøde. Hvis det bliver på repmøde 2020, er der risiko for at det vil forsvinde eller gå op i formands-valg og blive brugt i valgkampen. Desuden er
det problematisk at vælge en formand til et forbund hvor man ikke kender strukturen.
- Se ellers under punkt 4.
7. Udlånsvilkår på trailer (Orienteringspunkt) (ME)
Sagsfremstilling: Udkast til kontrakt udarbejdes på baggrund at kriterier fastsat på mødet
Referat:
- Indhold i trailer: stålreoler i den ene side, 3 stk. 3x3 m pop-up telt, 1 stk. 3x6 m telt, 1 stk. 4x6 m telt, 10 stk. bannere
(20 cm) med Danmarks Jægerforbund, 6 stk. bannere 80 cmx4 m Danmarks Jægerforbund, flag. Derudover er der
beachflag og roll-up standere.
- Der skal laves en inventarliste.
- Højeste tilladte totalvægt 1300 kg.
- De to nye flag + banner til JK, skulle være bestilt og afleveret hos enten JK eller OJ.
- Kriterier for udlån:
- Depositum (fordi udstyret er så dyrt) 1500 kr.
- Leje 200 kr.
- Leje kan KUN ske til DJ relaterede arrangementer – IKKE fester, flytninger osv.
- Traileren skal tilbageleveres i rengjort stand og godkendes af XX, ellers koster det 200 kr/t.
- Ved skader større end depositumsprisen, skal foreningen betale for tilsvarende genstand.
8. Opbevaring af trailer (beslutningspunkt) (ME)
Sagsfremstilling: ME kommer med tilbud på garage el.lign.
Referat:
- Der er endnu ikke fundet et sted, men der ledes fortsat.
- Der er klart ønske om, at den skal stå indendørs.
9. Opsamling på registrering af tilmeldinger Kredsmøde og Repræsentantskabsmøde (ME FR)
Sagsfremstilling: Ingen
Referat:
- Ingen tilmeldinger til kredsmødet endnu.
- OJ fortalte, at FR har helt styr på det.
- Årsmøder som er indkaldt med ’dagsorden jf. vedtægter’ godkendes også.
- Et jægerråd havde glemt at sætte flueben ved at det skulle annonceres i Jæger.
- Vigtigt at vi får så stor repræsentativ deltagelse som muligt.
- Jægerrådsformændene får dækket deres frokost/deltagelse i kredsmødet hvis de indsender bilag til DJ. OJ sender
mail ud om dette.
10. Status på udstillere ved Kredsmødet (OJ)
Sagsfremstilling: Tryg, DJ m.fl.

Kredsbestyrelsen Kreds 7
Referat:
- Tryg Pote kommer.
- Afventer svar fra Tryg Fonden.
- Afventer svar fra Niels Søndergaard om promovering af Den Frivillige Lederuddannelse.
- MA uddeler nåle for bestået Frivillig Lederuddannelse til dem der har gennemført uddannelsen i kredsen.
11. På valg til Kredsmøde (OJ CB)
Sagsfremstilling: Hvem er på valg, og hvem genopstiller. Arbejdsindsats i kredsbestyrelsesarbejde.
Referat:
- TC genopstiller
- OH genopstiller
- FP genopstiller
- 2 vakante pladser i distrikt 2. KB har valgt at FR indstilles som den ene vakante for distrikt 2.
- CB og MA henstillede til at medlemmerne i KB melder sig på banen, når der er arbejdsopgaver, som skal løses, så
det ikke altid er de samme, som skal stå med størstedelen af arbejdet. Løs debat om arbejdsindsatserne i KB.
12. Koordinatorer (OJ CB)
Sagsfremstilling: Bue- og webkoordinator mf.
Referat:
- BV har ønsket at fratræde som webkoordinator på kommende kredsmøde. SK opstiller til posten.
- CB har ønsket at fratræde som buekoordinator på kommende kredsmøde. CB har kontakt med mulig ny koordinator.
13. Kredsmøde 2019 (OJ)
Sagsfremstilling: Dagsorden og program for dagen.
Referat:
- BV lægger kredsmøde-nyt som aktuelt på kredsens hjemmeside, så det er mere synligt.
- Koordinatorerne skal aflevere skriftlig beretning, men de skal ikke op og lave mundtlig beretning.
- JK vil informere om at han fortsat er jagtstikoordinator, på trods af at HB har nedlagt udvalget. ME supplerede med
at det både er jagt- og naturstikoordinator.
- Tidsplan ligger på hjemmesiden.
- OJ gennemgik dagsorden for kredsmødet. OJ sender den rundt til godkendelse i KB, og derefter lægges den på
kredsens hjemmeside.
- Spisning koster 250 kr. pr. person. Kredsen betaler for koordinatorer (10 stk.), dirigent, modtagere af nål,
hornblæsere (ca. 8 personer), lokalredaktør. OJ informerer koordinatorerne + hjortevildtformand.
- Hjortevildtsformand skal inviteres og betales for.
- ME sender liste til KB over hvem der skal betales for.
14. Lederkursus for KB-medlemmer (beslutningspunkt) (OJ)
Sagsfremstilling: Skal kredsen sende bestyrelsesmedlemmer på kursus? 1-2 pr. år.
Referat:
- Der er nogle i KB, som har vist interesse for at tage den frivillige lederuddannelse.
- HB mener ikke, at det skal lægge i KB med derimod i foreningerne.
- Det er enhver frit for at stille forslag om det til repræsentantskabsmødet.
15. Hillerød Jagtmesse (beslutningspunkt) (FP, OJ)
Sagsfremstilling: Ingen
Referat:
- OJ har fået forespørgsel på om ikke DJ deltager.
- Der er modtaget budget for deltagelse, og der er blevet søgt om det hos DJ og blevet givet ca. 1/3 af det ansøgte
beløb. Der er barberet ned i udgifterne, så det nu er lønsomt.
- Der er god opbakning i distriktet, og der er flere lokale foreninger som også har givet tilskud.
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- 5.-7. april 2019.
- Forslag om at der kommer jagthorn, hvis der er økonomi til det.
16. Profilbeklædning (Orienteringspunkt) (OJ)
Sagsfremstilling: Status
Referat:
- Der går ca. 14 dage fra bestilling til levering.
17. Lukket jagtforening (Orienteringspunkt) (OJ)
Sagsfremstilling: Karlslunde Jagtforening
Referat:
- Karlslunde Jagtforening er lukket.
18. Ny forening i Nordsjælland (Orienteringspunkt) (OJ)
Sagsfremstilling: HHK Riffel
Referat:
- Der er kommet en ny skytteforening i Nordsjælland. Formand Kresten Rasmussen.
19. Arbejdsweekend (Orienteringspunkt) (OJ)
Sagsfremstilling: Container skal tømmes/fyldes
Referat:
- MA har kontakt til tømrer om hylder.
- Torsdag d. 2. maj kl. 15 sættes af til arbejdet og der afsluttes med mad.
20. Opfølgning på regnskab 2018 (Orienteringspunkt) (OJ, ME)
Sagsfremstilling: Status
Referat:
- Kendes ikke endnu, da der ikke er kommet noget fra DJ.
21. Bordet rundt (Orienteringspunkt)
Sagsfremstilling: Hver mødedeltager har max. 5 minutter til diverse korte orienteringer
Referat:
- JK har deltaget i Friluftsrådsmøde.
- JK skal til Køge-Herfølge med jagt- og natursti for nyjægere.
- Til august er der FM i jagtsti. Da der ikke er noget jagtstiudvalg mere, er der ikke gang i
planlægningen/koordineringen
- JK afholder jagtsti til april/maj.
- TB vil gerne hjælpe JK til FM, hvis der er behov.
- Jagthornsudvalget holder møde 2. feb., hvor det næste halve år planlægges.
- Der er duelighedsprøve i Frederikssund.
- NST jagt d. 15. januar, dog uden det store udbytte.
- Røre i Rørvig Jagtforening, som måske vælger at dele sig i to – jagtforening og skydebane.
- Nyjægerkoordinatormøde 28. januar.
- BV og SK sætter sig sammen og får oplært SK i hjemmesiden.
- Der blev afholdt 14 haglprøver i 2018, hvoraf 1000 pladser ud af 1400 var besat. Budget overholdt.
- Der er planlagt 11 prøver i 2019. Der laves ekstra hvis det ikke er nok.
- Kvalifikationsskydningerne er i år fordelt på to datoer i hhv. Skovbo og Lammefjorden.
. Kvalifikationsskydning til FM foregår i Hvidebæk.
- Sagen omkring elgbanen kører stadig.
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- Mosetræf i Utterslev måned er flyttet til august måned.
- Nåle på kredsmødet: Bronzenål: Claus Hjelm. Aktivitetstegn: Leif og Johnny, Schweisshundeførere.
- FP fortalte om Skovbrugerråd Nordsjælland. Snak om hegninger på op til 1700 ha. Jens Ljungmann Pedersen
(markvildtkonsulent DJ) er med til at skrive høringssvar.
- ME bad om at man husker at ALLE afregninger sker på afregningsbilag.
- Der kommer rettelse på instruks om kredsmidler omkring kørepenge, så det udelukkes.
22. Indhold i næste nyhedsbrev (beslutningspunkt) (SK)
Sagsfremstilling: Næste nyhedsbrev udsendes når der er nok indhold til et nyt. Gennemgang af muligt indhold samt
hvem der skriver om det enkelte punkt.
Referat:
- Der skrives kun de 5 kreds-vedtægtsbestemte aktiviteter i nyhedsbrevet. Resten kan ses på DJs hjemmeside.
- MA skriver nogle linjer om roadshows omkring skydebaner og sender til SK.
- Opfordring til tildeling af nåle, herunder kriterier eller henvisning til dem.
23. Eventuelt
Referat:
- Der er nogle skydebaner som ikke tager det seriøst omkring miljøforholdene. MA oplyste at det vil være et krav at de
deltager i roadshows + underskriver regler fra DJ, ellers fraskriver de sig DJs hjælp.
24. Datofastsættelse af møder i 2019, herunder næste møde
Sagsfremstilling: Planlægning af møder i 2019
Referat:
- KB møde-datoer 2019: 26. feb (Hillerød, mad Finn), 28. marts (konstituerende KB møde, Hedehusene, mad
Torben), 6. juni (Kalundborg, mad Stina).
- SK opdaterer årshjul 2019 og udsender til KB.

