Referat fra kredsmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
Sted: Landbohøjskolen, Frederiksberg
Dato: 2. marts 2014
Deltagere: 155 deltagere samt gæster
For HB: Formand Claus Lind Christensen (CL), direktør Michael Stevns (MS) og
Kirsten Skovsby.
For ”Jæger”: Carsten Dahl Hansen
KB: Marie Louise Acton Lyng, Torben Clausen, Jørgen Elholdt, Berit Valentin,
Jens K. Jensen, Christian Færch Jensen, Ole Hansen, Max Elbæk, Poul Olesen og Michael
Franck.
Referent: Michael Franck
Punkt
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Emne
Velkomst ML
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Valg af dirigent
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Valg af referent
Godkendelse af
dagsorden
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
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Konklusioner
Velkommen til deltagere og gæster.
Praktiske oplysninger
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Phillipp Quedens (PQ)
Ikke andre forslag
Dirigenten konstaterede at kredsmødet er lovligt indvarslet.
Michael Franck
Dagsorden godkendt.
Dirigenten udpegede stemmetællere.
Konstitueret formand ML aflagde formandens og KBs beretning. Ingen spørgsmål til formandens beretning.
Flugtskydning: Kommentar fra Palle Olsson om de nye haglprøvers afvikling.
Palle efterlyser en afløser til posten som flugtskydnings koordinator. Palle lover at der arbejdes på at mindske arbejdsbyrden.
Jagtsti: Jens K. Jensen beklager aflysning pga. sygdom og
opfordrer medlemmerne til at følge med i bagposten ang. afvikling af de forskellige jagtstier. Lav feks. små lokale
jagtstier!
Medlemsudvalget: Jørgen Elholdt oplyser at der kommer nye
medlemskategorier.
Hunde: Bjørn Ovesen efterlyser at alle hundetrænere bliver
registreret hos ham så kommunikationen til koordinatoren kan
forbedres. Det kniber med tilmeldinger til markprøverne i
kredsen, Bjørn beder til at dette forbedres.
Peter Vilstrup spørger til hvad en hundetræner er. Er han eksamineret med beviser eller er han hundetræner ” af gavn”.
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Strand og havjagt: Arne Holten velkommen til ny medarbejder.
Web koordinator: Berit Valentin opfordrer til at foreningerne
sørger for at foreningerne sender oplysninger om arrangementer der er åbne for alle til hende. Det samme gælder koordinatorerne om aktiviteter. Der kommer ikke oplysninger til hende
fra forbundets hjemmeside.
Buekoordinator Richard Spang meldte afbud om morgenen
for kredsmødet men vil gerne varetage posten
.
Hjortevildt koordinator: Ivan Møller Henleder opmærksomheden på ændringer i lokale jagttider og beslutninger om gevir
størrelser.
Hjortevildt koordinator Jacob Bach: Der skydes ikke nok hinder og kalve.
ML takkede sluttelig alle kredsens tillidsfolk og øvrige i jagtforeningerne for deres store arbejde.
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Orientering om
kredsens økonomi
PO

Poul Olesen præsenterede kredsens økonomi. Regnskabet er
delt rundt til alle deltagere.
Allan mangler specifikation på hvad ”omkostningsgodtgørelse” dækker.
Det dækker umiddelbart bla. over frivillige jagttegnsprøver.
Der spørges til om regnskabet er revideret. Der svares at regnskabet ikke skal revideres.
ML oplyser at kredsens regnskab ikke kan balancere pga.
dens placering og omkostningsniveauet i kredsen.
Der spørges til om dyrskuet burde ligge i andet regi.
ML: forstår der stilles spørgsmål til dyrskuet. Dog er der ikke
underskud på dyrskuet men et lille overskud.
Vi får tilskud fra udstillingspuljen så der altså ikke underskud
på dyrskuet.
Der spørges til om regnskab for rep. mødeligger i kreds regi.
CL det gør det ikke!
PO: det bliver ikke billigere af at domicilet fremover kommer
til at ligge på Kalø.
CL det kommer ikke til at koste kredsen fordi det er forbundet
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der dækker disse omkostninger. Det vil der blive taget hånd
om.
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Orientering om hovedbestyrelsens
arbejde

CL roser kredsen for dens store aktivitetsniveau.
Omdrejningspunktet er mest mulig jagt og natur.
Fint samarbejde med andre organisationer dog især friluftsrådet.
Også fint samarbejde med DOF dog med naturlige begrænsninger.
DN(F) er en stor udfordring. DN(F) udvikler sig negativt i
forhold til DJ.
Det giver store udfordringer i samarbejdet.
Miljøministeriet er stor samarbejdspartner.
Vi venter på underskrift på fredningstider.
Våbenbekendtgørelsen arbejdes der intenst med.
Men en kaliber giver problemer 50bmg.
Fint samarbejde med politiet om dette.
Landbrugsministeriet mark og vejfredningsloven og den nye
hundelov arbejdes der meget med.
Rævehold til hundetræning arbejdes der med, det er tilladt
indtil 2016.
Problemer med at forhandle den igennem og DJ forhandler
med mange partier.
ligeledes arbejdes der meget med jagttegnundervisningen,
En bedre hjemmeside og bedre kommunikation med jagttegnslærerne.
Haglprøver arbejdes der med 16 stk. her i kredsen.
Der ses i EU på hvor mange våben den enkelte privatperson
kan ligge inde med.
Bly i riffelammunition - Det forbydes i omkringliggende lande. DJ følger dette tæt.
Skydebane kapacitet. Der mangler kapacitet på skydebanerne
og der mangler skydebaner.
Markvildt laugene økonomien er på plads med 9 millioner til
fordeling de næste 3 år.
Regulering af mårhund og mink.
Tilskud fra avlerne til fælder og andet.
Hjortevildt laugene roses for deres arbejde til trods for forskelligheder. Ny strategi er på vej.
Vildsvin er her i et vist omfang. DJ ønsker at være på forkant
med lovgivning
Trækvildt: ny strategi for de næste 6 år starter nu.
Kommunale handlingsplaner vurderes i 2015.
Medlemsudvikling; Fremgang i kreds 7. I øvrigt stabilt medlemsantal.
Gode tal for kursister. 1. års kursister fastholdes med 69 %.
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Jagttegnselever: Flere nye jægere, bedre produkter i foreningerne.
Medlemskategorierne skal der arbejdes med.
Kontingentudvikling. Det er svært at fastholde kontingentet.
Michael Stevns (MS): Hvad for nogle mennesker skal vi have
fat i. Hvilke interesser grupper skal vi arbejde med.
Vi skal have høj etik og god moral for at flytte de tvivlsomme
til at være for jægerne.
Vi skal sørge for klar kommunikation. Hvilke budskaber vil vi
gerne være kendt for.
Skal der ændres i Jægers indhold?
Jagtens Hus: MS orienterede om projektet med vores nye domicil. Der blev vist ”manipulerede” fotos af det nye projekt
indlagt i landskabet.
MS udtrykte stor glæde for det fremtidige domicil og om
fundraising, økonomi, jordbundsprøver osv.
Alt skulle gerne stå klar i efteråret 2015.
Det kommende kommissorium for følgegruppen er ved at
komme op at stå.
MS opfordrer til at ”hvis man har god viden” så kom endelig
med den, det kan kun gøre projektet bedre.
MS ønsker naturligvis at have så lave administrationsomkostninger som muligt, derfor forsøges der indført der automatisk
opkrævning af kontingent.
Vi skal være bedre til at forudsige indtægter!
Administrationen vil gerne have fødselsdatoer og mailadresser
på alle medlemmerne!
HB medlem Kirsten Skovsby: Vildafsætningsudvalget vi skal
påvirke mennesker til at synes om jagt.
Vejen går gennem folks maver.
Vi skal lære folk at det ikke er besværligt at tilberede vildt
DJ udgiver snart nogle små pamfletter om vildttilberedning.
Vi skal prøve, at alle jægere, får givet et stk. grydeklart vildt
væk.
Friluftsråds arbejde.
Friluftsrådet er en stor organisation med 90 medlemsorganisationer så rådet taler med stor vægt. Organisationen består af
27 kredse med tilhørende kredsformænd.
Det er ikke alle kommuner der har en kredsrepræsentant det
skal vi arbejde videre med. Der er gode muligheder for at finde gode samarbejdspartnere.
Af arbejdsområder nævnes her ”skal det være gratis at benytte
naturen”
”Nationalparkerne f.eks. Kongernes Nordsjælland”.
CL Vi skal huske at de delegerede til repræsentantskabet i DJ
er valgt for et år af gangen.
DJ vil forbedre kommunikationen til de delegerede.
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Vi skal også sørge for at forbedre samarbejdet til JKF.
Støtte til jagtforeningerne, folder omdelt på kredsmødet.
Jurist ansat midlertidigt og der kommer en blivende ansættelse
i stedet for Rune Havgaard.
Spørgsmål til CLs beretning: Hvad gør man for regulering af
invasive arter. Svar det ligger under markvildudvalget.
Peter Vilstrup: Kontingent stigning, der har været stigning
pga. ændringer mht. seniorkontingentet som er afskaffet.
CL det er ikke slået igennem endnu men der er regnet på det.
Charlotte Bak: Net medlemsskaber kan give en lille reduktion
i indtægterne
Torben Clausen: Vigtige aktiviteter skal ikke kollidere med
rep. møde og andet.
Per Vest: Friluftsrådet er et tveægget sværd. Per mener at rådet køber sig indflydelse med dine og mine penge.
Kritik af forbundets materiale mht. jagttegneundervisning.
Samt at der ikke må bruges billeder og lign. fra forbundets
hjemmeside hvis man ikke medlem af en copydan organisation.
Indkøbt materiale er ikke i orden.
Svar: Materiale som ikke er i orden byttes eller tages retur.
Mht. materiale fra hjemmesiden bedes spørger kontakte DJ da
CL ikke umiddelbart kan svare.
Der spørges til oprettelse af et A/S til driften af Jagtens Hus.
CL: Det er udelukkende for at gøre driften billigere.
Poul Kannik:
Efterlyser prospekt til omdeling i sin jagtforening.
CL Der kan frit bruges materiale fra hjemmesiden.
Henning Christiansen: Hvorfor et A/S og hvorfor kan vi ikke
få et opstillet regnskab..
MS det kan vi ikke fordi det ikke findes. Bl.a. fordi skattevæsnets krav til husleje ikke er kendt endnu.
Dirigenten redegjorde for den principielle opbygning. Der
oprettes et momsregistreret aktieselskab, som forestår bygningen af det nye domicil. Momsen på anlægsudgiften refunderes. Selskabet opkræver husleje hos DJ. Denne husleje er
momsbelagt. Et eventuelt overskud hos selskabet skal beskattes efter de almindelige regler.
De konkrete beregninger skal foretages DJ.
Medlemskartotek: Kan det ikke forbedres? Kan noget af administrationen ikke lægges ud i foreningerne.
MS: Tak for en god ide det vil sikkert kunne lade sig gøre der
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ses på det.
Kommunikation er en vigtig ting. Hvem sagde dette, Elbæk
junior?
Man bliver nedgjort når man kontakter DJ administrationen
hvis man ikke er vildtkonsulent eller noget andet fint.
Glem ikke vores medlemmer
MS en kort forklaring er, Jeg kan kun gøre noget hvis man
selv kontakter mig så jeg umiddelbart kan gå ind i sagen
Overrækkelse af hædersbevisninger:
Naturprisen i kreds 7:
Prisen går til Godsejer Gregers Ellemand fra Aagaard
Michael Appelgren viste billeder fra godset og begrundede
valget af Gregers.
Årets jagtforening i kreds 7
5 jagtforeninger havde meldt sig.
Vinder blev Hedehusene Fløng Jagtforening i tæt opløb med
Køge Herfølge Jagtforening og Torup sogn Jagtforening.
Overrækkelse af bronzenål til Leif Hellstrup for hans store
arbejde og engagement i kreds 7.
Overrækkelse af gave til Kirsten Skovsby for hendes store og
gode samarbejde i HB, KB og friluftsrådet.
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Valg af HB medlem

Opstillet til HB er Max Elbæk og Christian Færch Jensen.
Begge fik stillet op til 7 min. til rådighed for at begrunde deres
Kandidatur.
Det er en personafstemning og således er der automatisk
skriftlig afstemning.
Afgivne Stemmer: 141
Max Elbæk
100
Christian Færch Jensen
39
Blanke
2
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Valg af HB suppleant

Suppleanter til hovedbestyrelsen.
Opstillet er: ML og TC
TC trak sit kandidatur.
ML er valgt
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Valg af Kredsformand

Valg af kredsformand.
ML var eneste kandidat og er derfor formand for kreds 7 i 2
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år.
Valg til kredsbestyrelse.
Distrikt 1 : Poul Olesen er genvalgt.
Distrikt 2 : Mangler 2 kandidater
Distrikt 3: Berit Valentin genvalgt
Distrikt 4: Mads Jepsen og Claus Bærentsen valgt.
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Valg af kreds bestyrelsesmedlemmer
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Valg af ordførende
fag koordinatorer.

Flugtskydnings koordinator:
Palle Olsson
Jagtsti koordinator:
Jens K. Jensen
Medlems og Nyjæger koordinator: Jørgen Elholdt
Riffel koordinator:
Allan Pedersen
Hunde koordinator:
Bjørn Ovesen
Strand og havjagts koordinator:
Arne Holten
Kursus koordinator:
Charlotte Bak
Frivillig jagtprøve koordinator:
Ole Hansen
WEB koordinator:
Berit Valentin
Bue koordinator:
Richard Spang
Hjortevildt koordinator:
Ivan Møller
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Delegerede valgt iflg. liste.
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Valg af delegerede
til repræsentantskabsmøde
Indkomne forslag
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Eventuelt

Henstilling fra Roskilde: KB bakker op om henstillingen fra
Roskilde med opbakning fra kredsmødet.
Palle Olsson: kan vi ikke oprette en ny række til kredsskydningerne? En nyjæger række for at anspore nye jægere og
skytter!
Kan kredsmødet lægges på andre dage end fastelavnssøndag.
ML: nej første søndag i marts er traditionel for kredsmødet.
Kan der laves planer for møder så tillidsfolk bedre kan planlægge?
Kan der ændres så man kan vælge sit eget login på DJ hjemmesiden?
Det undersøges!
Skydebane kapacitet. Er den liste over skydebaner der allerede
er lavet forsvundet?

Med venlig hilsen
Michael Franck
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