KREDS 6
EKSTRAORDINÆRT BESTYRELSESMØDE
Dato

2019-03-19

Sted

Maglebjergvej 1, 4295 Stenlille kl. 20.15

Mødedeltagere

Torben Møller-Nielsen, Formand (TMN)
Stig Egede Hansen (SEH) – Hovedbestyrelsesmedlem
Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø
Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved
Claus Rosdahl (CR) – Faxe
Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg
Niels Bo Larsen (NBL) – Ringsted
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland

Afbud

Kim Jepsen (KJ) – Slagelse
Christian Clausen (CC) – Guldborgsund

Fraværende

Ingen fraværende

Referent

Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø

Dagsorden:
1. Klagesag Der er kommet en klage over hovedbestyrelsens ageren i forhold til en klage over
et HB medlem. Jeg foreslår, at vi mødes ganske kort og forholder os til, hvordan vi som
kredsbestyrelse ser på sagen, da den risikerer at dukke op i medierne.
Referat:
Ad 1.
TMN ridser klagesagen op ud fra det fremsendte materiale. Derefter beder SEH om ordet
og uddeler et skrift med en gennemgang af klagesagen.
Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål.
Der tales om processen omkring klagesagen, så alle får mulighed for at kommentere.
Konklusioner:
Med hensyn til evt. fremtidige krænkelses/sexchikane-sager involverende
hovedbestyrelsesmedlemmer må det være kredsmedlemmerne i den enkelte kreds som
håndterer dette i forhold til det pågældende hovedbestyrelsesmedlem.
Kredsen bakker op om hovedbestyrelsens beslutning om at igangsætte et arbejde, der skal
munde ud i en politik for, hvorledes vi omgås hinanden sprogligt og personligt, når vi er
sammen i DJ-sammenhæng. Det forventes at det igangsatte arbejde efter en
høringsproces i kredse og jægerråd kan munde ud i en beslutning og en publikation senere
i år.
Der diskuteres hvordan vi informerer de delegerede inden repræsentantskabsmødet. Vi
beslutter at afvente et ekstraordinært kredsbestyrelsesmøde i kreds 5, inden vi beslutter,
hvad der skal informeres om og hvordan vi informerer de delegerede. TMN formulerer et
brev, så informationen til de delegerede i kredsen bliver enslydende.

