Referat fra bestyrelsesmøde
I Kreds 7 Nordsjælland
Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland
Sted:
Hedehusene/Fløng Jagtforening kl.16.30
Dato:
28. november 2014
Deltagere: Marie-Louise Achton-Lyng – Poul Olesen - Torben Clausen - Jens K. Jensen Berit Valentin - Christian Bærendsen – Chr Færch Jensen - Jørgen Elholdt- Max
Elbæk - Claus Lind Christensen
Afbud:
Ikke mødt: Michael Franck

Punkt
1

Emne
Velkomst

Konklusioner
ML bød velkommen

2

Rasknatursyn

3

Godkendelse af
dagsorden
Referat fra sidste
kredsbestyrelsesmøde
Formandsmøde

Debat med CLC om RASKnatur - Kredsbestyrelsen
havde besøg af CLC som fremlage RASKnatur, en model til fremtidige arbejde med DJ. Fremlægges også for
kredsformænd og kredsbestyrelse d.11.december i Dalum, så vi kan være klar til at vise projektet frem ved
årsmøderne i JKF og generalforsamlingerne.
Godkendt med tilføjelse af 2 punkter under bordet rundt
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Godkendt - udsendt af Christian Færch og lagt på web af
BV.
ML info om
 PO - Vildtrådgiverne skal der laves et budget for
dem - Hvad skal de deltage i, hvornår og hvor
langt væk. MJ tager kontakt til alle vildtplejerådgiverne og udbedre sig et budget for dem og om
de fremover alle skal forsætte i arbejde for DJ.
ME tager dette emne op i HB og bedre dem
komme med et kommissorium.
 MJ og CB nedsætter en kommissorium for kreds
7.
 Fra administrationen har vi modtaget en skrivelse hvor det meget tydligt står beskrevet at der
ikke kan uddeles vin og eller andre former for
gaver osv. til hjælpere ved DJ arrangementer.
 Kreds 1 og 7 havde rejst en problemstilling ang.
afholdelse af kurser på hverdage - det blev konkluderet at der hvor der er tilslutning til kurset
skal det afholdes og er det i weekenden for de
frivillige, så det der det skal afholdes. Hvis der
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Skydevogn

7
8

Schweisshunde
Årsmøder i JKF

9

Rundt om bordet

10

Næste møde

Næste Møde

rundt om i landet er en anden opfattelse af dette,
bedes, man henvende sig til kredsbestyrelsen
 Skal skydevognene repareres eller sætte i stand
skal dette godkendes af TC og efterfølgende KB.
På alle reparationer skal der forlægge originale
bilag, som sendes til kredskassereren
Udsat til 2015 - grundet mere præsterende opgaver i KB
 ME og ML tager ud til de møder hvor de er blevet invitereret, hvis ikke ME eller ML kan deltage, så bedre de KB-medlemmerne i distrikterne
om at deltage i stedet.
 Indkaldelsen til JKF-årsmøderne skal ske rettidig
og ifølge DJ´s vedtæger - følges disse vedtæger
ikke kan KB afvise deres forslag og indstillinger
til repræsentantskabsmøde.
 Laser Shooter - JE. Vi har mistede en laser shooter i den nordlige del af kredsen pga. nogle opbevaringsproblemer. Selve geværerne er stadig til
stede og vil blive sendt til Holger i Vest - dette
tage JE sig af. DJ vil undersøge om der er mulighed for at søge nogle fonde for nye anlæg. JE
indhenter det der tilbage af anlægget og videresender det til de rettet personer.
 Flugtskydningsinstruktører - efteruddannelsen betaling - CB mener at der kan pålægges foreningerne at betale et gebyr for deltagelse i kurset - for at dække
 Lukket punkt - Personsag - TC og ML tager kontakt til personen og får en udredning, derefter
sendes der en redegørelse til KB.
 ME - Nyhedsbrev - fra om med 2015 skal alle
jæger indberette vildtudbyttet ellers bliver jagttegnet ikke tilsendt.
 Kurser - hvis et kursus aflyses akut bør det sættes på forside på kreds hjemmeside. CF undersøger om det er muligt fremover at kontakte personer direkte.
 Distrikt møde i 3 - der er kommet ny formand i
Dragør, 7 var mødt op og de 3 af dem var fra
KB. To nye har tilbudt deres hjælp til jagtsti i
kreds 7. JEJ kontakter dem for 2015.
 D.15 jan hos Torben Clausen i Frederikssund

Venlig hilsen
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