REFERAT
Kredsbestyrelsesmøde 16. januar 2020
Hos Lyngby Jagtforening, Kulsviervej 89, 2800 Lyngby
Deltagere: Christian Bærentsen, Max Elbæk, Marie-Louise Achton-Lung, Finn Poulsen, Torben. Clausen,
Berit Valentin, Bjarne Larsen, Súsanna Vang Møller, Ole Hansen og Torben Broløs
Afbud: Holger Christensen, Jens Klaus Jensen
Udtrådt af KB: Ib Kammersgaard

1. Velkomst
Ole bød velkommen til kredsbestyrelsesmøde.
2. Valg af referent
Susanna Vang Møller blev valgt som referent.
3. Valg af dirigent
Christian Bærentsen blev valgt som dirigent.
4. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med små justering i rækkefølgen
5. Orientering fra Kredsformanden
Ole har været på billagskontrol hos kredskasseren. Alt så fint ud, dog var der få ting som vi
kan gøre bedre:
• Ole efterlyser en liste over det bueudstyr vi har købt til kredsen.
• Vi skal have en opdateret Liste over det udstyr vi har i vores udstillingstrailer.
• Ole vil tage kontakt til Jens Klaus om hvad han har liggende iht. Jagtstien mm.
• Når vi laver køresedler skal vi huske at skrive navn på hvem vi laver samkørsel med.
• Når jagthorn er ude og spiller til en begravelse, skal vi forsøge / bestræbe os på at
skrive navn på hvem man spiller for.
Marie-Louise rejser spørgsmål om man skal have kørepenge til at spille jagthorn til en
begravelse. Skal der evt. sættes en økonomisk ramme til dette hvis det skal afregnes
gennem KB.
KB blev enige om, at det er ok at skrive kørepenge til en bisættelse såfremt man deltager
som jagthorns musiker. Budgettet blev sat til 5000 kr. pr. år. Torben Clausen som er
jagthorn koordinator står for dette.

Ole skal give en status fra Kreds 7 til Kalø, som skal bruges til mødet mellem
aktivitetsudvalgsformændene. Kredsbestyrelsen ønsker at Ole skal bringe emnet op vedr.
brug af suppleanter til møder mm som man ikke selv har mulighed for at deltage i.
Ole har været til møde med HB. Her skulle han fortælle lidt om hvordan vi rekrutterer
vores nye medlemmer. Og der blev også informeret lidt om hvordan det står til i Kreds 7.
6. Orientering fra Hovedbestyrelsen
Marie-Louise fortæller fra HB møde. Et langt møde.
Der bliver i øjeblikket forhandlet jagttider og det blev der brugt meget tid på.
Medlemstilfredshedsundersøgelsen ser godt ud. Også for kreds 7. 1 person i kreds 7 er
meget utilfreds. I alt er det 281 stk. som har svaret. Undersøgelsen er kun sendt ud til
tillidsmænd i Danmarks Jægerforbund.
Hjortevildtdebatten stjal også en stor del at tiden.
Miljøstyrelsen har givet 1 million kroner til mårhundebekæmpelse. Disse penge skal bruges
til mink, vaskebjørn og mårhund. Man vurderer at der bare i Jylland er ca. 50.000
mårhunde. DJ er blevet sendt i byen for at fortælle politikkerne og andre inden for
området, at dette er et samfundsproblem og ikke et problem for DJ og jægerne og Jylland.
Der er 5 vigtige punkter i våben pakken som ser ud til at gå i gennem nu. Positivt.
Marie-Louise ønsker en tilkendegivelse fra KB om vi skal deltage i Roskilde Dyreskue i 2020,
da det er et kredsarrangement. Vi blev enige om at vi deltager. Nærmere info kommer
senere.
Max stiller spørgsmål til, at der på et tidspunkt kommer et krav på en kaffemaskine som vil
give et evt. underskud på ca. 12tkr. Denne blev ødelagt i 2019. Dette vil måske betyde at vi
ikke kan gøre det inden for det budget som vi får fra DJ til at afholde Roskilde Dyreskue.
Nobert fra HB har afholdt et møde i Jæger og samfund. Mødet skulle være åbent for alle
”på den anden side af bordet”. De kritiske røster. Der blev ikke lavet et referat fra mødet.
Det i sig selv er ikke ok. Claus Lind blev ikke inviteret til mødet – hvorfor ? Og resten af HB
var ikke informeret om at mødet skulle finde sted før det blev offentliggjort.
Problematikken er drøftet i HB.
7. Kredskasseren
Kredskassereren har sendt et foreløbigt udkast for regnskabet 2019. Vi har et evt. overskud
på ca. 20tkr. Dette kan vi videreføret til 2020.
Der er sendt køresedler ud på et Excel ark. DET SKAL BRUGES. Ikke alle andre formater.

8. VEDTÆGTSÆNDRING:
Kreds 7 ønsker at indstille et standardforslag til Kredsmødet som skal gøre det muligt at
sende en suppleant til møder mm om man ikke selv har mulighed for at deltage. Forslaget
skal dækker over alle kredse og udvalg. Christian Bærentsen har lavet et forslag til en tekst
som sendes ud til alle i KB og teksten på det endelige forslag vedtages på næste KB møde.
9. Opbevaring af udstillings- og skydevogne
Vi har fundet en ”åben” overdækket opbevaring til vores trailere hos Claus Hjelm. Claus har
tilbudt at han vil stå for udlevering og tjek af trailer. Pris 5000,- kr. pr. år + det som det
koster at udlevere mm iht. tidligere vedtaget.
Der er kommet et tilbud fra Hillerød Jagtforening, som kan levere en 10 fods container til
10.000 kr. Der blev foreslået at der ledes efter en 20 fods til billige penge. Alle må gerne
undersøge markedet.
Der blev vedtaget at en skydevogn mm står i Hillerød og en skydevogn står i Ballerup.
Det er vigtigt at pointere, at alle aftaler både kredsens aftaler og de lovmæssige aftaler skal
overholdes.
10. Håndbog for jægerråd
Der ligger en fin bog på DJ-hjemmeside. Det skal være en god og grundig bog lige til at
printe ud.
11. Håndbog for kredse
Der er en håndbog på vej om det at være i en kredsbestyrelse.
12. HUNTING SKILLS
Der har været kontakt med formand for kreds 6 vedr. dette. Der skal forsøges at lave et
samarbejde mellem kreds 6+7. Der er møde på Kalø 7-8 februar for alle nyjæger
koordinatorerne hvor emnet vil blive vendt.
Hunting skills skal afholdes i sommeren 2020.
13. EVT
Vi skal alle være OBS på de nye oplysninger iht. Revidering af regnskab. Der er kommet
nyhedsmail ud fra DJ hvor de opfordrer til, at alle jagtforeninger er OBS på hvad der skrives
når regnskabet er / skal godkendes. Der skal evt. rettes i foreningernes vedtægter. Der
foreslås at der fortælles om dette på det årlige kredsmøde.
Torben Broløs fortæller om at alle haglskydeprøver er afsluttet med en meget ringe
beståelsesprocent.
23/4 mødes alle nyjæger koordinatorerne for at tale om et arrangement for efterskolerne.

1/2 er der møde i jagthornsudvalgsmøde på FYN.
Torben arbejder på et kursus for nye jagthornsinstruktører. Ballerup Jagtforening byder
måske ind på dette. Kurset er for alle som har interesse. Både om man kan spille jagthorn
elle ikke. Og man kan også komme hvis man bare selv vil blive bedre til at spille jagthorn.
Bjarne informerer om, at han stiller op til kredsformandsposten. Et af Bjarnes indsatser
området vil være, at han vil sørge for at vi ikke misbruger vores frivillige ude i foreningerne.
Berit stiller ikke op til KB igen.
Berit efterlyser en som kan overtage WEB-koordinatorposten.
Der bliver foreslået at alle IKKE GODKENDTE referater har et VANDMÆRKE på.
Der bliver nævnt at vi ikke har lavet et ÅRSHJUL for kreds 7 i 2019. Derfor foreslås at der
kommer et fast punkt på dagsorden: ÅRSHJULET
Finn har fået kontakt med havjagtkoordinatoren Jacob Nørager. Han var frustreret. Han
følte ikke at han var hjulpet i gang. Noget er gået galt. Det ser ud til at han venter på os og
vi venter på ham. Der skulle nu være kontakt og vi ser frem til at der kommer gang i dette
område.
Der har været møde for alle hundeinstruktører i Kreds 7. Velbesøgt møde – ca. 25.
DM i jagthorn på Kastellet 23. maj 2020. Det skrider fremad og planlægningen er godt i
gang. Der er ønsker om at alle de jagtforeninger i Kreds 7 som har en fane møder op og er
med til fane indmarch.
JULEFROKOST. Max synes ikke det er ok at vi holder møde på et offentligt sted med civile
tilhørende. Der opfordres til at dette ikke sker igen.
Der blev gennemgået hvem der skal inviteres til det årlige kredsmøde.
Jagtfeltskydning 14/6 i Jægerspris.
HUSK nåle og hædersbevis i god tid hvis disse skal deles ud til Kredsmødet.
Næste møde er 20/2-20 i Hedehusene - Fløng Jagtforening

Således opfattet
Súsanna Vang Møller
Referent

