Referat fra bestyrelsesmøde
I Kreds 7 Nordsjælland
Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland
Sted:
Hørsholm Jagtforening kl 18.00
Dato:
30. september 2014
Deltagere:

Marie-Louise Achton-Lyng – Poul Olesen - Torben Clausen - Jens K. Jensen Berit Valentin - Christian Bærendsen – Chr Færch Jensen

Afbud:
Jørgen Elholdt- Max Elbæk
Ikke mødt: Michael Franck

Punkt
1

Emne
Velkomst

Konklusioner
ML bød velkommen

2

Valg af referent

CFJ valgt.

3

Godkendt – med tilføjelse af 4a fortrolighed

5

Godkendelse af
dagsorden
Referat fra sidste
kredsbestyrelsesmøde
Kassereren

6

Kredsmøde 2015

7

Deltagelse i Jagtmesse 2015

8

Formands- og kasserermøde

4

Referatet er ikke udsendt. Hvilket KB finder utilfredsstillende.
(a) Emnet fortrolighed blev behandlet
PO. Retningslinjer for kørselsbilag skal overholdes. Der
kan kun refunderes ved indsendelse af originale bilag.
TC udarbejder en prisoversigt og retningslinjer for afholdelse af arrangementer med skydevognene og foretager en vurdering af vognenes stand. TC skal have tilsendt kopi af afregningsformular for hvert arrangement
med skydevognene.
Kredsbestyrelsen har gennemgået kredsens budgetudkast for 2015. Det vil ikke være muligt at gennemføre
de vedtægtsmæssige og de ønskede aktiviteter inden for
tilskuddet fra DJ
Kredsmødet afholdes i Boruphallen under forudsætning
af at det kan holdes for maks. 250 kr. inklusiv en
øl/vand til frokost.
Det besluttedes at tilmelde KB og relevante personer i
DJ til orienteringsmøde.
Der savnes opdaterede formularer til økonomirapportering. Der arbejdes på metoder til rekruttering af ”tillidsfolk”.
CB orienterede om Jagtens Hus. Kredsbestyrelsen savner konkret information fra DJ.
Administration af tøjpoint overgår til kredsen.
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Referat fra bestyrelsesmøde
I Kreds 7 Nordsjælland
9

Møde med koordinatorerne

10

Nye vildtplejerådgivere

11

Rundt om bordet

12

Næste møde

Der afholdes ikke møde med koordinatorerne i 2014 iht.
til økonomien. Kontakten varetages af de udpegede kontaktpersoner i KB
Der udbydes et uddannelsesforløb for nye vildtplejerådgivere. I Kreds 7 har to interesserede meldt sig. Der arbejdes videre med disse kandidater.

Stormøde afholdes i Vestsjælland, den sidste torsdag i
februar med CL, m.fl. Mødestedet ikke fastlagt endnu,
mødet er åben for alle, som har interesse for og om jagt.
Der har været afholdt reguleringskursus. 24 deltog. Det
var et udbytterigt kursus. Stor ros til arrangøren (Charlotte Bak). Der har været deltagelse i arrangementer i
Nødebo (ca. 3000 besøgende) og på Røsnæs (ca. 1500
besøgende). TC skal afgive høringssvar til Naturstyrelsen vedr. driftsplaner for skovene i Hovedstaden
Der er nogle praktiske problemer på skydebanerne for
hagljagtsaspiranter på fremmede skydebaner.
Fastsat til 28. november. Sted og klokkeslæt meddeles
senere

Venlig hilsen
Chr Færch Jensen
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