Referat fra Kredsbestyrelses møde i kreds 7 den 6. juni 2019 Kl.1900.
Afholdt hos Køge Herfølge jagtforening
Tilstede: Ole Jervin (OJ) Torben Broløs (TB) Berit Valentin (BV) Marie Louise Acton Lyng (ML)
Ole S Hansen (OL) Torben D Clausen (TC) Jens Klaus Jensen (JK) Christian Bærentsen (CB) Max Elbæk (ML)
Finn Poulsen (FP) Afbud: Ib Kammersgård (IK)
1.Velkomst ved. OJ
2.Valg af referent. FP
3.Valg af ordstyrer. TB
4.Orientering fra Formanden OJ
Susanne Vang Møller har meldt sig som KB medlem. Vi glæder os til at byde hende velkommen på næste KB
møde.
Der har været afholdt møde i Storkøbenhavns Jagtforening for distrikt 3 og 4. Temaet var forsikringsforhold
og ansvar omkring skydevogne og andet af kredsens materiel.
Opmagasinering er stadig et problem, eneste aktuelle mulighed er Pelikan Lyngby det er en stor
omkostning. PT er der ingen aftale med DJ om hel eller delvis dækning af udgifterne til opmagasinering.
Problematikken er, at vi pt har akut behov, da vi har effekter der svare til ca. 3 containere. Vedkommende
der lægger plads til det har sagt aftalen op, så vi risikere at kredsens materiel kommer til at stå ude i vind og
vejr. Det er ikke nok at finde et sted, hvor vi kan få opmagasineret, der er også behov for at finde en person
der vil være ansvarlig for materiellet samt udlevere og modtage effekterne.
Det hele handler i høj grad om at finde en person, der vil tage ansvar for materiellet.
ML, ME og FP undersøger mulighederne og kommer med forslag. Der skal findes en ansvarlig materiel
forvalter og hvordan skal sådan en person honoreres?
Der skal udarbejdes arbejdsbeskrivelse på den materielforvalterens opgaver.
ME, CB og FP laver udkast til lejekontrakt for trailere og andet materiel, deadline 0607-2019
4a. Nyt fra Kasseren. ME har udsendt budget opfølgning ud, der ser ud til at være på niveau med de
foregående år. Der skal ske en opstramning vedr. bilag så de opfylder kriterierne for bogføring. Alle bilag
der ikke overholder disse kriterierne vil blive sendt tilbage til afsender.
5. HB Medlemmets punkt. ML. Ros til referenten fra stormødet. Vi planlægger at holde et opfølgende
møde vedr. hvordan kommer vi videre? Vi forventer at afholde et combi møde i efteråret, hvor emnet kan
drøftes samt udkastet fra strukturudvalget drøftes. ML oplyser, at hun har fået god opbakning efter
stormødet.
Godt samarbejde i det nationale våben dialogforum. Sagerne bliver godt gennemarbejdet inde de sendes
videre til Justitsministeriet og DJ har sekretærposten. I Våben dialogforum deltager repræsentanter fra DGI,
Dansk Skytte Union, Våbenhandler foreningen og DJ. Forummet har til formål at skabe samarbejde og sager
der skal rejses politisk.

25.000 sager om ulovlige indførsler af knive våben fanges hvert år i den store postterminal i CPH. ML
opfordrer til omtanke inden der bestilles hjem fra udenlandske websites og at man helst kun køber knive og
den lags udstyr i fysiske butikker i DK.
Der er nye krav på vej vedr. import af vildt kød syd fra. Grundet amerikansk svinepest.
Ændrede retningslinier for hundearbejdet, hvad angår de stående hunde. Kredens hundekoordinator bliver
bedt om snarest at komme med en melding til ML.
6. Orientering om næstformandsposten. Vi debatterer proceduren, som vi fulgte ved konstitueringsmødet.
Der er modsatte retningslinjer fra forbundets vedtægter og retningslinjer for Kredsbestyrelser. Derfor var
det nødvendigt at finde en enighed i Kredsbestyrelsen. Det var ikke helt nemt men blev løst ved at en af
kandidaterne valgte at trække sit kandidatur. Således fortsætter CB Som næstformand I KB. Uklarheden vil
af ML igen blive rejst over for formanden for vedtægts- og organisationsudvalget og forbundets jurist,
herfra forventer vi at få et skriftligt svar.
7 Evaluering af Dyrskuet 2019. Stor tilfredshed med årets skue. Der var rekordbesøg og rekord mange
mennesker til bemanding af standene.
8 Repræsentantskabsmødet 2019. Vi beslutter at vi ikke holder formøde.
CB påtager sig at styre tilmelding og fordeling af repræsentanter til næste års repræsentantskabsmøde.
9. Jagtfeldt skydning i Jægerspris er fuldt booket 120, der er pt 23 på venteliste.
10 Mosetræf 25. august. Storkøbenhavns jagtforening arrangerer.
11 Eventuelt
Ole H Har været til hunting skills i Jylland den 2/6. 270 deltagere og 70 hjælpere beskæftiget. Det havde
været interessant mange gode aktiviteter. På et senere møde skal vi drøfte om et lignende arrangement
kan laves i Kreds 7.
Hillerød Messen: Nogle gode dage med fint samarbejde imellem de deltagende foreninger. Godt besøg
udstilling med godt 8000 besøgende.
Koordinator møde afholdes 17 september mødet bliver et aftensmøde med forplejning og faglige punkter
til information og drøftelse. IK og FP står for planlægning og indkaldelse.
Næste KB møde afholdes den 22. August hos Hagested Gislinge jagtforening. OH står for arrangementet.
Mødet sluttede kl. 2135
Således refereret
Finn Poulsen

