Referat fra bestyrelsesmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
Bestyrelsesmøde i Kreds 7 Nordsjælland
Sted: Greve Jagtforening
Dato:20.3.2014
Deltagere: Marie Louise Acton Lyng (ML) Torben Clausen (TC) Max Elbæk (ME) Berit Valentin (BV) Jørgen Elholdt (JE) Christian Færch Jensen (CF) Jens K. Jensen (JK)
Ole Hansen (OH) Poul Olesen Mads Jepsen (MJ) Christian Bærentsen CB) og
Michael Franck (MF)
Afbud:
Ikke mødt:
Referent: Michael Franck
Punkt
1
2

3

4

5

Emne
Velkomst ML
Godkendelse af
dagsorden

Konklusioner
ML bød velkommen til Greve
Lidt diskussion om referater.
Referater skrives og færdiggøres af referenten.
Referat fra kredsmødet sendes til dirigenten for underskrift.

Godkendelse af
referat fra sidste KB
møde
Godkendelse af
referat fra kredsmødet
Konstituering af
den nye bestyrelse

Referatet fra evalueringsmødet fjernes fra hjemmesiden.
(Er gjort)

6

Orientering fra HB

7

Følgegruppe for
domicil
a:Udpegning af
kandidat til NST
hovedstaden

8

Telefongodtgørelse
for kreds 7 (se bilag)

Referatet gøres færdig og sendes til dirigenten

Sekretær Michael Franck
Kasserer Poul Olesen
Næstformand Torben Clausen
Max overtager pr. 1.4 posten som HB medlem for kreds 7
Musse er som bekendt HB suppleant.
HB dagsorden ville Max ikke gerne sende da han som nævnt
først tager over pr. 1.4 2014.
Vi valgte Claus Bærentsen som repræsentant for kreds 7.
Der var ikke andre kandidater.
Der er allerede udpeget kandidater.
Øst:
Torben Clausen
Vest:
Ole Hansen
Kbh.:
Jørgen Elholdt
Nordsjælland: Christin Færch
Musse kontakter NST. Vi genindstiller Jørgen Elholdt
Telefonlisten er blevet revideret og nogle få personer er fjernet fra listen.
Bilag for disse personer er sendt rundt til bestyrelsen fra Berit
Valentin.
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Referat fra bestyrelsesmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
9

Opdatering af tillidsmandsliste (se
bilag)

Dette førte til en diskussion om udgifterne til div. tillidsfolk.
Hvor skal udgifterne placeres.
JK er indkaldt til møde i Vestsjællands friluftrådsråd kreds ?
d.25.3.
Chr. Færch kontakter Kirsten Skovsby ang. tillidsfolk i friluftrådenes kredse, for ”kortlægning” af disse.
Listen er opdateret og bliver rundsendt når den er færdig.
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Orientering fra
kredskasseren PO
a. Budget for
kredsen
b. ”Rapport fra
kontaktpersoner mht.
økonomi.
Indstilling af delegeret igennem JKF
ML/ME
Afrunding af
kredsmøde 2014
a: Herunder fastslå
hvem af de nye KB
medlemmer der
sidder for 3 år.

Punktet er udskudt til næste møde.

b: Underskrive forretningsorden

Underskrift udsat til næste møde.
Michael sender forretningsorden til gennemlæsning til KB
medlemmerne
Punkt ang. KB koordinatorers tilknytning på dagsorden næste
gang
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Rundt om bordet

Det er ekstremt nødvendigt at der er fremsendt budgetter til
PO inden næste KB møde.

Christian Bærentsen sidder i 3 år.
Mads Jeppesen i 1 år.

JKF formænd betaler selv for frokost på kredsmøde.
JKF formænd kan dog få frokosten refunderet af DJ.
Koordinatorer og indbudte gæster betales af kredsen.
Kommentarer til forretningsorden som alle har læst inden næste møde.
Berit har tilmeldt sig JKF kursus på Kalø men ikke fået tilbagemelding.
Husk at indsende kørselsregnskab hver måned.
Husk jagtsti anden påskedag 21.4 2014!!!
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Referat fra bestyrelsesmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
Der er distriktsmøde i ”distrikt 4” d. 27.3
Stadig problemer med Peter Belsic. OH har orienteret HB om
sagen.
Ole rundsender ”sagen” til KB for orientering.
Medlemsudvalget (JE): Det er besluttet at der fremover kun er
et tilbud til nye medlemmer af DJ. Flere KB medlemmer mener at dette et problem.
Jørgen rundsender mødeindkaldelse til ERFA udstilling.
Jørgen beder om input til indhold på udstillinger.
Jagthorn
D 6.4 2014 afvikles frivillige prøver på skovskolen i Nødebo
alle er velkomne.
Skydevognskoordinator: Skal der være en koordinator?
Vildplejerådgiver punkt på næste møde.
Der er flere steder problemer mht. levering af Jæger.
På næste møde skal datoerne for fremtidige KB møder fastlægges.
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Fastsættelse af næste møde

Næste møde: 29.4 kl.18.00
Mødet afholdes På: Hotel Skuldelev Kro
Østergade 2 Skuldelev
4050 Skibby
Afbud: Christian Færch

Med venlig hilsen
Michael Franck
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