Referat af Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
13. maj 2019, Aalborg og Omegns Jagtforening, Jægerhytten
v/Gigantium kl. 18.00
Deltagere:
Funktion
1
HB
2
Kredsformand
3
Næstformand
4
HB‐suppleant
5
Sekretær
6
7
Kasserer
8
9
10
11
12
13

Gæst

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

Henrik Kragh

webkoordinator

Bemærkninger

afbud

Dagsorden:
1.

Referat fra seneste møde underskrives
Underskrevet uden bemærkning

2.

Formidling/Sociale medier
Gæst til dette punkt webkoordinator Henrik Kragh
Den seneste tid er det blevet tydeligt at der er behov for et lidt tydeligere regelsæt i
forhold til hvordan der tænkes kommunikationen på de sociale medier.
Der er forberedt et oplæg til dette, med hjælp fra administrationen, som fremlægges af
Kredsformanden. De input som kommer under punktet vil blive indarbejdet i et sæt regler
der fremover arbejdes efter.
Henrik Kragh som er webmaster deltager under dette møde.
Beslutning:
Oplægget fra administrationen blev gennemgået, hvorefter Kredsbestyrelsen drøftede
dette.
Der var enighed i at man på de sociale medier, herunder kredsens fb‐side skal skrive i en
ordentlig tone og ikke hænge hverken personale eller tillidsfolk ud. Der blev nikket til at de
opsatte regler fortsætter, samtidig med at der blev givet tilsagn til sikre reglerne holdes
fremover også.
Det drøftedes samtidig, hvordan tilgangen var til "sagsbehandling" på de sociale medier.
Her var alle enige om at sagsbehandling ikke foregår den vej.
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3. Bordet rundt
Beslutning:
Nyt fra Jægerråd, arrangementer og andet.
Thisted: Dyrskue, grønt råd, jægerrådsmøde hvor Henrik var med angående mårhund.
Hjørring: ingen møde venter på tilbage melder på skydebanen i Tolne.
Frederikshavn: haft det årligt møde med kommunen til mårhunde er der også bevilget
noget hvor meget vides ikke endnu.
Vesthimmerland: har haft et jægerrådsmøde alle mødt.
Jammerbugt: Ansøgning til mårhunde kommer først på budget 2020.
Brønderslev: Godt i gang med råge regulering.
Mariagerfjord: Afventer tilbagemelding fra kommunen angående mårhund.
Ålborg: jægerrådsmøde.
Mors: Grøn råd nye medlemmer.

4. kredsen diverse opsamling
Opsamling på forskellige møder, herunder reguleringsmøder, møder i brugerråd,
koordinatormøder mm.
Nye foreninger ‐ formandsskift. Lederuddannelse. Delegeret‐formøde, herunder
fælleskørsel og punkter til mødet. Kredsens årsmøde dato.
Beslutning:
Fint møde med koordinatorer og Grønt Rådsfolk i Hjallerup.
Reguleringskorps i de tre skovdistrikter er næste i mål med møder i år.
Formands møde den 1. maj med drøftelse af tilgang til klagesager fremadrettet.
Husk naturmøde 23‐25 maj i Hirtshals
Lederuddannelse i september og oktober ‐ se DJ‐tilmelding. Husk at orientere
foreningerne.
Delegeret formøde er den 11 juni i Brovst Grethe sende dagsorden ud
Regnar tale med Erik Andersen om bus til Rep. møde i Vejle
Bevillinger: Open by night ‐ bevilget. Åbent hus arrangement ‐ Ikke bevilget.

5 HB‐orientering
Beslutning:
Leif orientering fra HB og fra formandsmødet.
Struktur der bliver holdt fem stormøder i sept/okt, så det formentligt bliver klar til
drøftelse på hhv. Jægerrådsmøder og på kredsmødet i 2020. Denne proces for at sikre det
der skal gå frem til Repræsentantskabsmøde 20 juni 2020
Mårhunde:
Styrelsen holder til sommer med at betale kørsel og tlf til Mårhundereguleringsjægerne.
Der var nogen drøftelse af denne beslutning.
Der er nedsat et udvalg til at tage sig af den del. vi afventer og ser hvad de kommer med.
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6 Kredsens økonomi v/Kassereren
Beslutning:
Regnar Bæk orienterede.
Husk at sende kørselssedler ind.

7 Evt. samt punkter til kommende møder
Ingen forslag
Mødet slut 22.16

[3]

