
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                   Kreds 7 
  

 
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde  
Torsdag d 22. august 2019 kl. 18.00 
 
Sted: Strandjægerne, Ved Isefjorden 12, 3390 Hundested 
 
Indkaldt:  Marie-Louise Achton-Lyng (MA) - Berit Valentin (BV) – Finn Poulsen (FP) - Jens K. Jensen (JK) – Christian 

Bærentsen (CB) - Torben Clausen (TC) - Max Elbæk (ME) - Ole Hansen (OH) – Ole Jervin (OJ) – Torben Broløs 
(TB) – Ib Kammersgaard (IK) – Susanna Vang Møller (SV) – Holger Christensen (HC), Kalundborg jagtforening - 
Bjarne Larsen (BL), Skovbo jagtforening 
 

 
 
: Afbud meldes til Kredsformanden 
Ingen afbud   
 
 
D A G S O R D E N  
 

1) Velkomst (OJ) 

2) Velkomst og intro af nye KB medlemmer 

3) Godkendelse af nye KB medlemmer 

4) Godkendelse af dagsorden (OJ), herunder valg af ordstyrer og referent 

5) Orientering fra Kredsformand   

6) Orientering fra HB-medlem  

7) Kredskasseren, regnskab, bilag medsendt 

7a) Bordet rundt 

8) Møde med koordinatorer FP, IK 

9) Opbevaring  MA, ME, FP 

10) Lejeaftaler  ME, CB, FP 

11) Eventuelt 

12) Næste møder (julemøde er aftalt den 12.12.2019) TB er tovholder 

 
 
R E F E R A T 
 
Punkt 1 Godkendelse af dagsorden (OJ), herunder valg af ordstyrer og referent 

• Punkt 7a tilføjet dagsordenen 

 

Punkt 2: Velkomst (OJ) 

 

Punkt 3: Velkomst og intro af nye KB medlemmer (OJ) 

 

Punkt 4: Godkendelse af nye KB medlemmer 

• Godkendt 

 

Punkt 5: Orientering fra Kredsformand   

• Kredsformanden ønsker selvstændigt KB-møde om struktur, OJ udsender doodle om dato. 

• 2. oktober stormøde med orientering om ny struktur, sted ikke fastlagt endnu. 



• Der har været en del gode ting i Jæger omkring Kreds 7 denne gang. 

• Der efterspørges input til dagsordenen i DJs aktivitetsudvalg 

• Der har været afholdt møde i det nye jægerforum i distrikt øst og københavn. 

o Der har været talt om regulering, hvem gør hvad og hvorfor? Svend Norup skal orienteres om hvem der er 

udpeget til at koordinere dette. OJ adresserer dette. 

o Svend Norup tilbød at holde mink reguleringskurser 

o TC er tovholder på at få organiseret arbejdet omkring regulering. 

o Katastrofeberedskab i forbindelse med fugle i havsnød. Kredsformanden kontaktes. 

o Skovdistrikt ville gerne have hjælp til at drive råvildt ud af marker forud for høst. FP kontakter hundekoordinator 

om at løse det i år. 

o Der udkommer referat fra mødet. 

• På Brahetrolleborg blev OJ og ME opmærksomme på at der var divergerende meninger om reglerne omkring anvendelse 

af skydevognene. Ved undervisning af jagttegnselever, skal politiet kontaktes. Der er behov for at det bliver præciseret 

hvad reglerne er omkring godkendelse af skydebaner. 

• Vi har i mange år kunnet bruge skydevognene til mange formål. Vi skal fremover sikre at kun folk med jagttegn får lov til at 

benytte skydevogne. De har til formål at jægere med jagttegn kan dygtiggøre sig. Jagttegnslærere kan undervise på 

skydevognen på en skydeplads som er godkendt af politiet. 

 

Punkt 6: Orientering fra HB-medlem  

• Der er udsendt ny HB dagsorden 

o Der skal lægges budget 

o Alle forslag fra repræsentantskabsmødet skal behandles 

o Prioritetslisten skal drøftes 

o Strukturen bliver drøftet. 

• Der af holdt forbundsmesterskab i flugtskydning med stor deltagelse. 

• Der opfordres til at indsende forslag til struktur nu. 

 

Punkt 7: Kredskasseren, regnskab bilag medsendt 

• Der er mulighed for at bese skydeanlæg på lørdag, er der nogen der vil med derover? Der præsenteres 4 muligheder. 

Tilmelding hos ME 

• Der skal laves et banelægger kursus. OJ bedes tage det med til Kalø. 

• Claus Hjelm foreslår en koordinator funktion til at understøtte skydebanerne i at komme i gang med oprensning. Vi siger 

tak for tilbuddet, men nej tak. Der er 4 fuldtidsansatte i administrationen til at foretage kortlægning af skydebaner. Der 

arbejdes også på orienteringsmateriale omkring oprydning i forhold til miljøgodkendelserne. 

• Hvis der penge i budgettet bør det overvejes at renovere den ældste skydevogn. 

• Der er ca. 84.000 kr. tilbage i kredskassen. 

• Der er et udestående omkring reglerne for betaling i forbindelse med hundeprøver. OJ bedes medtage dette til 

aktivitetsudvalget. 

• OJ foreslår at der indsamles ønsker til investering sidst på året. 

 

Punkt 7a: Bordet rundt 

• Forespørgsel om bevilling fra kredsbestyrelsen på kr. 3.250,- til indkøb af 3D dyr og andet bueudstyr. 

Godkendt. 

 

Punkt 8: Møde med koordinatorer (FP, IK) 

• Der er mulighed for at afholde koordinator mødet hos Strandjægerne. 

• Mødet afholdes d. 26/9, kl. 18 

• Parkeringsforhold skal præciseres på indbydelsen 

• De modtager kørepenge, der er mødpligt. 



• Input til dagsordenen: 

o Koordinatorernes input til KB 

▪ Indlæg fra de enkelte koordinatorer 

o Vores input til Koordinatorerne 

▪ Lidt om økonomi 

 

Punkt 9: Opbevaring (MA, ME, FP) 

• TB fremlagde et godt tilbud på ca. 30.000 kr.  

• MA undersøger om forbundet vil dække ca. 35 – 40.000 kr. om året. 

• Der er behov for 30-40 m2 

 

Punkt 10: Lejeaftaler (ME, CB, FP) 

• Materielforvalterens opgaver: modtager kr. 250 pr. udlejning. Godkendt af KB 

• Leje/brug af Elektronisk Riffel & Elgskydebane. Godkendt af KB 

• Aftale om leje af udstillingstrailer. Godkendt af KB 

• Lasershot er foreløbig til orientering, skal yderligere specificeres. 

• Leje af skydevogn med instruktør. Godkendt af KB 

• Leje af skydevogn uden instruktør. Godkendt af KB 

• Allerede indgåede aftaler gennemføres som aftalt. 

• Nye aftaler gennemføres i henhold til de nye godkendte aftaler. 

 

Punkt 11: Eventuelt 

• Der opfordres til at anvende en ordentlig tone generelt og i særdeleshed i mails. 

• Anvend Bc: feltet ved udsendelse af interne mails 

• JK har fået til opgave at beskrive hvorledes Natursti fremover skal foregå i Jæger og Samfund. 

 

Punkt 12: Næste møder   

• Afgøres af formandens doodle 

• (julemøde er aftalt den 12.12.2019) TB er tovholder 

 
 
 


