Referat fra mødet mellem Kredsbestyrelsen og kredsens koordinatorer.
Afholdt den 26. september 2019. KL 1830 til 2200
hos Roskilde strandjagtsforening.
Til stede:
Torben Broløs. Flugtskydnings koordinator og Kredsbestyrelsen (KB)
Ole Hansen Koordinator for frivillige Jagtprøver og ny jæger koordinator og KB
Bjarne Larsen. KB
Kresten Henriksen. Hunde koordinator
Christian Bærentsen KB næstformand og HB-suppleant.
Ole Jervin Kredsbestyrelses formand.
Berit Valentin Web koordinator. KB
Ib Kammersgaard. (KB)
Jan Sørensen . Regulerings Koordinator
Holger Christensen. KB Friluftsråds koordinator og KB
Per Jepsen. Bue koordinator
Max Elbæk. Kredskasser og KB
Jens Klaus. Jagtsti Koordinator og KB
Susanna Vang Møller. KB
Torben Clausen Jagthorn og skydevogns koordinator og KB
Finn Poulsen. KB
Afbud fra Charlotte Bak Kursus Koordinator.

Ordstyrer: Bjarne Larsen
Referent: Finn Poulsen.

Kresten Henriksen. Markprøve forbundsmesterskab i september afholdt i Odsherred
manglende repræsentation fra hovedforbund og KB hvilket er skuffende for arrangørerne.
Kritikken blev taget til efterretning og vil blive sendt videre i systemet.
Der er en Stigende Frekvens af prøver i kreds 7
Torben Broløs. Kvalifikations skydninger havde 2130 deltager - Jægersporting Kval havde
42deltager. 1000 Deltagere til haglskydnings prøver 50 % dumpede. Overordnet er det
gået godt med alle afholdte konkurrencer og prøver. Godt samarbejde med Marie Louise.
Riffel Koordinator ikke til stede derfor beretter Max Elbæk: 128 deltagere til jagt felt
skydning så der var fuldt hus som sædvanligt, denne aktivitet er et kæmpe set up med
mange folk og meget materiel.
Jens Klaus Jensen: Natursti 13 arrangementer indtil nu og flere i kalenderen, god
efterspørgsel og mange deltager alle steder.
Ole Hansen: Frivillige jagt prøver, stor forskel på beståelses procenter afhængig af hvor
eleverne har fået undervisning. Der er mistanke om uregelmæssige forhold ved de officielle
prøver. Ny jæger aktiviteter: Gode muligheder for tilskud fra DJ til arrangementer for
denne målgruppe.
Per Jepsen: Buer Tak for det nye materiel. Der er stor at stor aktivitet på bue området,
F.eks. Har Per været I Tivoli hos tv2 med bue traileren. Et stævne er under planlægning.
Der er behov for en oversigt over hvilke foreninger der har bue afdeling. Per kommer gerne
ud til foreningerne og introducere. Buetraileren er stadig fri til udlejning. FADB er højst
sandsynligt ved at blive fusioneret med Danmarks jægerforbund. Bue Instruktør
uddannelsen er i støbeskeen hos DJ.
Torben Clausen: Jagthorn et godt i år stigende deltager antal på de afholdte prøver. I 2020
bliver Forbunds mesterskabet afholdt af kreds 7 den23 maj på kastellet det forventer vi os
meget af
Duelighedsprøve 2020 er den 24 marts i Kundby. Der arbejdes på at oprette et instruktør
kursus igen.
Der mangles altid gode instruktør. Så der er bedre tilbud også til begyndere.
Torben Clausen : Skydevognen har været ude 7 gange. Der er fire bookinger til næste år.
Torben Clausen fortæller at jobbet som Skydevogns koordinator vil være vakant ved næste
kreds møde da han trækker sig fra posten.
Ole Jervin fremlægger for Charlotte Bak vedr. Kursus. Generel ønskes det at kurser
annonceres på forbundets hjemmeside og i hvert fald underrettes Charlotte Bak når der
arrangeres kurser lokalt
Christian Berentsen vil gerne arrangere et nyt fællefangst kursus i Hørsholm.

Jan Sørensen Regulerings koordinator fået flere henvendelser vedr. katte som er no go .
Mange henvendelser vedr. ræv og kaniner i et enkelt område. Regulerings tiltag på duer i
Ishøj med stor succes blev godt modtaget. Der skal etableres en kontakt database for lokale
regulerings koordinatorer der dækker hele kredsen.
Berit Valentin Web Koordinator: Har været indbudt til web koordinator møde på Kalø 3
gange hvilket er for langt at køre for bare et kortere møde. skype møde har været forsøgt
uden godt resultat. Husk at holde øje med jeres egne ”sider” således at uaktuelle opslag
bliver fjernet. Berit fortæller at jobbet som web koordinator vil være vakant efter næste
kredsmøde. PT er IB Kammersgård gået i gang med at aflaste Web koordinatoren.

Max Elbæk. Kreds Kasseren. Krav til bilag blev gennemgået . Husk rigtige fakturaer med
navn og CVR.
Gennemgang af afregnings bilag og Regnskabs oversigt for koordinatorer,
”Pixibog” Blev udleveret til alle som ønskede det.
Forespørgsel fra Kreds formanden: Hvad gør vi med Hunting skills?
Emnet medførte en god debat som mundede ud i, at det skal vi da forsøge at få sat i gang.
Det viste sig at fere af deltagerne havde lyst til at gøre en indsats. Ole Hansen blev bedt om
at tage ansvar for at få indkaldt til et planlægningsmøde. Der blev drøftet og tiltaget måske
skulle laves sammen med kreds 6.

Under eventuelt drøftede vi, hvordan vi som frivillig og organisation skal forholde os til
børneattester.

