Referat af Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
21. marts 2019
Nibe Jagtforenings klubhus, Aalborgvej 47, 9240 Aalborg
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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

Jægerråd

Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg
Brønderslev

Bemærkninger

Afbud

Afbud

Referat:
1.

Referat fra seneste møde underskrives. Underskrevet uden bemærkninger

2.

HB orientering og input til kommende dagsorden i HB
Vedtægter ændring til kommende rep.møde. Kredsbestyrelsen foreslår en
ændring af vedtægterne vedr. tilmelding til kredsens årsmøde da de
nuværende er noget uklare. Leif Bach tager dette med videre til HBs
kommende møde. Leif Bach gav en orientering om den aktuelle situation i
Danmarks Jægerforbund.

3.

Konstituering
Kredsbestyrelsen skal efter Kredsmødet konstituere sig med næstformand,
kasserer, samt sekretær.
Bestyrelsen var i 2018 konstitueret med Kim Fredholm som næstformand,
samt Mogens Engedal sekretariat.
Ny Konstituering. Kim Fredholm Næstformand , Kasserer Regnar Bæk , Der er
ingen fast sekretær , på næste møde har Fritz Pedersen opgaven.

4.

2019 og Kredspunkter
Opsamling årsmøde, Indsamling til Naturfonden lotteri. Nyt forslag om
Rovtøjskonkurrence evt. mellem jægerråd. Overvejende positive
tilbagemeldinger fra årets kredsmøde som var aftenmøde. Tilmelding og
tidsrum drøftedes.
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I 2020 er 5 jægerrådsformænd samt kredsformanden på valg. Derudover er
der valgt til formand for Jægerforbundet.
Koordinatorer, herunder møder med og repræsentation.
Det ser ud til at der er en løsning på vej vedr. bue koordinatoren. Der skal
findes en løsning på koordinator posten for hund. Der søges fortsat efter en
hav/strandjagts koordinator. Der afholdes koordinatormøde den 24. april kl.
19.00 i Hjallerup.
Skydecenter i Østerild. Kredsen drøftede fremdriften i projektet, samt hvad
der evt. skal til for at støtte projektet. Danmarks Jægerforbund finder det
vigtigt at man støtter og styrker indsatsen for de fremtidssikrede skydebaner.
Tirstrup og Østerild er sidestillede projekter som anskues som sådanne.
Arbejdet skal understøttes af kredsen, herunder de jægerråd som er i
området samt naturligvis af lokale kræfter.
Kort orientering fra organisationsudvalget:
Nyjægerudvalget fremlagde deres arbejde vedr. fokus på medlemmer.
Herudover drøftede udvalget en udgave af Ledelsesfilosofi, udvalgs og
opgaveøkonomi, videndeling mellem kredsene, udstillingspuljen og status på
DJ‐Puljen.
Lederuddannelse. 4‐6 april er der grundkursus i DJ´S lederuddannelse, 1 og 2
oktober er der aften kurser i kreds 1, se hjemmesiden.
Årsplan ‐ bemærkninger eller ændringer. ingen bemærkninger

5.

Kredsens økonomi v/Kassereren. Henrik Juhl Jensen har overdraget til Regnar
Bæk. Der sendes besked ud pr. mail til tillidsfolk i Kredsen, så de får de rigtige
kontaktoplysninger.
Ansøgninger til Udstillingspulje Kreds 1.
Følgende ansøgninger er kommet ind:
Hjørring Dyrskue, Thisted Dyrskue og jagtgudstjeneste.
Bevillingerne til dyrskuerne blev bevilget uden kommentar. Der blev
ekstraordinært bevilget til jagtgudstjeneste, dog med bemærkningen at
beløbet til jagthornsblæsere findes noget højt i forhold til arrangementets
størrelse. Der sendes svar til ansøgerne efterfølgende.

6. Evt.

Struktur samt processen herom fremadrettet.
Mødet slut kl. 22.05.

[2]

