Kreds 5
Emne: Kredsbestyrelsesmøde
Dato:

25/6-2019

Tid:

Svendborg
Ordstyrer: EVJ

19,00

Sted: Røskebølle Skyttecenter Bodøvej 22 5700

Referent: ?

Kredsbestyrelse:
EVJ

Eigil V. Jensen

HB medlem

JA

Jørgen Andersen

DJ Odense

ML

Morten Loubjerg

Bisidder Odense

Va

Vagn-Aage Agri

DJ Assens

JN

Jørgen Nielsen

Bisidder Assens

CL

Claus Lauritsen

DJ Svendborg

JT

Jens Thomsen

DJ Fåborg Midtfyn

BR

Bjarne Rullhøj

Bistdder Faaborg-Midtfyn

NCJ

Niels Christian Johansen

DJ Middelfart

PK

Patrick Kronborg

Bisidder Middelfart

OV

Ove Pedersen

DJ Nordfyn

CH

Claus Harbo

Bisidder Nordfyn

TA

Thomas Albertsen

DJ Ærø
DJ Langeland

KS

Kristian Spodsberg

DJ Nyborg

SL

Sten Larsen

Bisidder Nyborg

PS

Peter Storm

DJ Kerteminde

LU

Lars Udengaard

Bisidder Kerteminde

Kredskasserer:
TM

Tonny Mikkelsen

Kredskasserer

Hovedbestyrelsesmedlem:

Fraværende.

DAGSORDEN:
Pkt: 01

Velkomst

EVJ

Pkt: 02

Dagsorden/Referater.

EVJ

Pkt: 03

Orientering HB og Kredsformand

EVJ

Pkt: 04

Konstituering af Kredsbestyrelsen
Sekretær
Næstformand

EVJ

Pkt: 05

Jagtforeningspuljen: Hvem står for den og regler for den

Alle

Pkt: 06

Gamefair Brahetrolleborg 2-3-4/8 2019

EVJ/JA

Pkt: 07

Forretningsorden Kreds 5

Alle

Pkt: 08

Jagt og Outdoor OOC 2020

Alle

Pkt: 09

Økonomi/udfyldelse af godtgørelse, kørelse

TM

Pkt: 10

Andre emner/Næste møde

Alle

Referat:
Pkt. 01

Velkomst
EVJ bør velkommen til en ny bestyrelse med deltagelse af alle jægerråd på Fyn.
Som besluttet på formandsmødet i Ejby var kredsbestyrelsen udvidet med bisidder fra alle
jægerråd, det blev besluttet at forsætte med denne konstruktion indtil Kredsårsmødet

Pkt. 02

Dagsorden/referater
JT havde forslog at den nye struktur skulle på dagsorden, dette blev nedstemt da ikke alle
havde haft tid til at sætte sig ind i den. Den bliver et punkt på næste kredsbestyrelsemøde.

Der blev påtalt fra flere at referatet fra formandsmødet i Ejby var meget mangelfuldt, det
blev besluttet at man gerne måtte skrive kritiske udtalelser i referatet, hvis de er relevante.
Pkt. 03

Orientering HB og Kredsformand
Der rør sig ikke så meget lige nu, der har lige været formandsmøde i Vingsted, hvor en form
for aflønning af kredsformænd var på dagsorden, det var oplægget at det kunne dække en
fridag om måneden, det var der ikke opbakning til.
Repræsentandskabsmødet forløb uden de store udfordringer, det var meget stille og roligt.

Pkt. 04

Konstituering af Bestyrelsen
Sekretær
Næstformand

Sekretær: Lars Udengaard
Næstformand: blev forslået Claus Harbo, han ville gerne have tid til at tænke tingene igennem og
klire det af med sit bagland, punktet udsat til næste gang, hvor der skal findes en ny næstformand.
JT spurgte EVJ om han kunne tænke sig at stille op til HB, dette ville EVJ ikke bekræfte eller
afkræfte, PS kunne ikke bakke EVJ op som HB da han mente han var for flink til at bestride denne
post, med de ting DJ står over for med den nye struktur.
Lars vil gennem gå vedtægterne for at se hvad muligheder der er.
Pkt. 05

Jagtforeningspuljen

Alle ansøgninger skal op på et bestyrelsesmøde hvor puljen så bliver fordelt, efter nogle regler
kredsbestyrelsen fastsætter, puljen er efter følgende blevet fordelt af kredsbestyrelsen igennem
mail, da der ikke var tid til at vente til næste møde, da regnskabet skulle afsluttes inden 31/10
Alle ansøger fik tildelt nogle midler, undtagen Svendborg Jagtf. da de havde modtaget fulde beløb
sidste år
Pkt. 06

Game fair Brahetrolleborg
JA fortalte at det havde været noget af en udfordring at finde ud at hvad der var aftalt efter
Georg exit, da han ikke havde afleveret noget materialer om Game Fair, JA måtte havde
alle referater og mail udvekslinger mellem Georg og Brahetrolle Borg udleveret af
Brahetrolle Borg, Hanne Smedegård havde været en rigtig stor hjælp med at udrede dem
og sætte dem i system, det lader til at brikkerne er ved at falde på plads, der vil være
Bueskydning, Natursti, Elektronisk lerduebane, Mårhund, Hjortevildt gruppen og info.
Der vil blive flået og forlagt et stykke krondyr hver dag.
Bliv Naturligvis står for alt naturformidling
JT blev udpeget til køkkenansvarlig

Pkt. 07

Forretningsorden

Udsat til næste møde, da Nyborg ikke havde valgt deres repræsentant til kredsbestyrelsen endnu
Pkt. 08

Jagt og Outdoor 2020
KS spurgte ind til hvordan det kunne være at kredsen skulle afholde det, da det var
besluttet på et kredsbestyrelsemøde at det var en alt for stor opgave at løfte og

derfor var afleveret til HB.
KS kunne ikke se i nogle referater at kredsbestyrelsen havde besluttet at tage den tilbage.
Det blev nævnt fra flere sider at Georg bare havde startet den igen og de ikke havde
debatteret om den skulle ligge i kredsen
Det blev besluttet at EVJ skulle sende en mail til HB og høre om deres holdning til messer
som Jagt og Outdoor
Pkt. 09

Økonomi

Tonny gennem gik hvordan man fandt afrgningsbilag og hvordan de skulle udfyldes, hvis de ikke
udfyldes korrekt kan der ikke udbetales godtgørelse
Pkt. 10

Andre emner/Næste møde

CH spurgte ind til aftalen med det firma der overtog teltet, KS fandt aftalen i et referat ”teltet kan
lånes 10 gange i en 2. årig periode” så den aftale er udløbet.
Næste møde Nyborg Jægerråd d. 29/8-2019 kl. 19.00

