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Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland 

Sted: Køge/Herfølge Jagtforening kl.19:00 

Dato: 16. juni 2014 

 

 

Punkt Emne Konklusioner 

1  

Velkomst  

 

Kredsformand Marie-Louise bød velkommen og bød op 

til et konstruktivt møde, med plads til alle input. Vi vil 

tilstræbe os at få et fælles ”fodslav” inden på lørdag. 

  

2 Godkendelse af 

dagsorden  

 

Dagsorden blev godkendt   

3 Kredsbestyrelsen 

har ordet  

 

ME frembragte under økonomigennemgangen for HB, 

at kreds 7 har mere end svært ved at overholde budget, 

især set i lyset af at vi som kreds er pålagt en ekstra byr-

de i form af bue-feltskydnng, sporting og andre nye ved-

tægtsbestemte aktiviteter. 

Der er meget lidt forståelse for kreds 7´s situation fra de 

andre kredse og de forhold vi har m.h.t. at finde egnede 

lokaler til kredsmøder mv.. 

Vi skal som kreds allerede nu gennemgå vores budget 

og finde ud af om vi kan holde det eller evt. får brug for 

flere midler.  Jo tidligere vi henvender os og synliggør 

vores behov, jo nemmere kan man hjælpe fra centralt 

hold. 

 

JKF: 

Der er et per JKFér i kreds 7 som skal have hjælp af KB 

til at få indkaldt til ekstraordinært årsmøde.  

 

Elektronisk fakturering:  

Fremover skal alt sende elektronisk til ADM. Det er en 

HB/ADM beslutning som er et par år gammelt, og man 

vil ikke fravige denne regel. 

Hvis nogen har behov for det, så skal de henvende sig i 

afdelingen og få support til at sende elektronisk. 

 

Kontingentopkrævning på PBS 

Foreløbig er prisen 30.- kr. hvis man ikke tilmelder sig 

PBS - der bliver arbejdet med betaling via e-boks. 

 

Skydebaner: 

Kreds 7 har et særligt problem (især Nordsjælland) med 

skydebaner. 

Vi bliver den kreds man i første omgang vil koncentrere 

sig om med henblik på kortlægning og problemløsnin-
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ger. HB har talt en del om hvad og hvordan man kan 

fremme forståelsen i kommunerne for skydebanesituati-

onen. 

På kredsniveau nedsætter KB en gruppe - gerne en per-

son fra hver skydebane, som samler viden og løsnings-

forslag, hvad der på sigt måske kan hjælpe banerne. 

  

Vi skal i kredsen også have kortlagt områder hvor det 

kunne være muligt at placere en skydebane (evt. ved 

grundkøb), såvel private som offentlige. 

Endvidere skal vi have kortlagt alle de områder hvor der 

kan benyttes skydevogn, private og offentlige. 

Det er lige en opgave for distrikterne. 

 

Nyjægerudvalg: 

ME er blevet tilforordnet til et nyt udvalg - Nyjæger-

udvalget, dette er ikke helt fastlagt endnu, men udvalget 

vil på sigt overtage b.la frivilligjagtprøver og være bin-

deled for alt inden for jagttegn - fra elever til undervise-

re.  

 

Hjemmesider: 

De hjemmesider som DJ har udbudt til foreningerne er 

tidligere blevet supporteret via DJ, desværre er support 

for disse eskaleret og er meget dyre. Tidligere havde vi 

en studentermedhjælperen til at varetage opgaven, men 

han er stoppet og supporten ligger nu hos firmaet der 

udvikler opsætningen og deres support er enormt dyr. 

Forskellige løsningsmodeller blev drøftet. 

 

 

 

4 Indkommende 

forslag - for/imod 

 

A: Ingen enighed - op til den enkelte 

B: For 

C: Imod 

D: For 

E: Bør udgå 

F: Imod 

G: For 

H: For 

I: For  

 

5 Strategi - Mest 

mulig jagt og na-

tur 

 

Kredsformanden opfordret alle til at læse strategien 

igennem, da alt er godt beskrevet i materialet til rep-

mødet.  

 

6 Økonomi  Jagtens Hus:  
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 CF orienteret om Jagtens Hus - der har været afholdt et 

møde i ”Følgegruppen” på daværende tidspunkt, var der 

ikke meget der var på plads - efterfølgende er der  blevet 

valgt entreprenør og projektet skrider frem. 

CF bliver orientere løbende som medlem af følgegrup-

pen.  

7 Evt. 

 

Mødet sluttet i god ro og orden kl.22.05  

 

 

Venlig hilsen 

Kredsformand 

Marie-Louise Achton-Lyng 

 

 

 


