Referat fra Kredsbestyrelsesmøde

Fløng den 5. november 2019

Tirsdag den 5. november 2019, kl. 18.00 hos
Hedehusene / Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene
Ingen afbud

1.
2.
3.
4.

Velkomst: Ole J.
Valg af referent: Ib
Valg af ordstyrer: Bjarne
Orientering fra Kredsformanden

OJ

Skovbrugerrådet var i Store Dyrehave og se på Biodiversitet i den nordlige afdeling.
Naturstyrelsen hovedstaden er i gang med jagterne.
Ole J. anmoder om et nyt telt til Jens Klaus. Besluttet.
Ole J. har holdt møde med Kirsten Skovsby. Ole fornemmer at der er en dagsorden han ikke kender
noget til. Ole fortalte om hvad situationen var. Mødet blev afholdt under private former hos Jan
Sørensen fra Storkøbenhavns Jagtforening.
Ole J. takker for fremmødet på formandsmødet i Odense. Hanne Smedegaard har flyttet mødet i
Organisationsudvalget. Musse anmoder om der sendes suppleant til organisationsudvalget. Christian
B.
Det fremgår ikke af vedtægterne at man kan sende suppleanter i stedet for Kredsformanden til
udvalgsmøder. Musse tager det med på næste HB-møde. Hvis det giver problemer, skal vi fremsætte
forslag om vedtægtsændringer på Kredsmødet.
Der var en fejl i indkaldelsen til kredsmødet, der stod lørdag d. 8/3, det rettes i næste nummer til
søndag d. 8/3.
5. Orientering fra Hovedbestyrelsen ved HB-medlemmet

MA

Der HB møde i onsdags forud for formandsmødet, hvor strukturudvalgets forslag blev overdraget til
HB.
Stor gennemgang af økonomi, det ser fornuftigt ud. Der er i det seneste år tilsyneladende samme
antal medlemmer.
Musse efterlyser folk til afprøvning af politiets nye system til registrering af våben. Ole J. og Christian
B, vil gerne deltage.
Krænkelsessag fra Kreds 7 til Jægerforbundet fremsendt af Max E. pga. kvinder får særstatus ved
riffelskydning . Der er oprettet en whistleblower ordning, hos PWC, som dækker medlemmer,
tillidsfolk og ansatte hos PWC. Der er fremsendt en klage til ligestillingsrådet. Man har i riffeludvalget
ændret reglerne pga. en kvindes klage over reglerne, således at der er forskel på kvinder og mænd.
Der er således klaget over kønsdiskriminering.
Der er HB møde på fredag alene om struktur. Musse medtager forslagene fra distrikterne.
Der er mange store sager i våbenudvalget. Der mangler standard for bionedbrydelighed. Våbenpakken
kører den indeholder 7 sager fra Våbenforum.

6. Orientering fra kredskasseren

ME

Der er udsendt kvartalsstatus. Der er ca. 48.000 kr. tilbage på kontoen.
Der forventes en regning for reparation af en større lånt kaffemaskine.
Overførte midler skal begrundes.
Husk kørselsregnskab skal være indsendt senest d. 5/12
Pause
Der blev afholdt hunting skills 2019 i Vamdrup skydecenter. Ole Hansen præsenterede hvad der
foregik. Ole Hansen tager en snak med kreds 6 om fælles arrangement.

7. Jagtmesse i Albertslund 2020

OJ

Tonny Thygesen har henvendt sig om vi vil deltage en jagtmesse d. 14-15/11 2020. Vi afventer og ser
hvad det bliver til.
8. Opbevaring af Skyde-/Udstillingsvogne samt materiel
Ole J ønsker at der træffes en beslutning. Vi kan ikke tage en løsning, der involverer sort økonomi. Det
skal være et centralt sted. Musse mener hun kan finde en løsning
9. Forsikring ved anvendelse af skydevogne

ME/OJ

Det er politiet der skal godkende skydepladsen, derudover skal skydelederen sikre at det foregår efter
godkendelsen.
Vi skal have en endelig afklaring omkring forsikringsspørgsmålene. Max laver indstilling til Musse, som
løfter spørgsmålet i HB.
10. Børneattester

OJ

Vi har som kreds ikke behov for en børneattester. De enkelte foreninger må som selvstændige
juridiske enheder selv søge, i det omfang de har aktiviteter, der opfylder kravene for disse.
11. Evaluering af formandsmødet i Dalum

Susanna synes det var spild og tid og ressourcer.
Torben synes det var et meget tyndt møde. Det er altid godt at mødes med de andre. For lidt indhold.
Vi gik glip af det første.
Finn undrede sig over dagsordenen, synes det var meget tynd. Det var det samme som vi hørte i
Ringsted. Synes fortsat at det er vigtigt vi kommer. Der var en del som gik glib af den første del pga,
brolukning af Store Bælt (uheld på broen).
12. Kredsmøde

OJ

Tilmeldinger til kredsmøde (1 deltager pr. 50 medlemmer)
Max Elbæk
Indberetning fra Jægerrådene til repræsentantskabsmødet 20. juni 2020
Max Elbæk. Referater fra årsmøderne kopieres til Musse.
Der skal laves et indlæg til hjemmesiden.
Prisen på 250 kr. fastholdes.
Nedenstående personer er på valg:
Holger

Susanna
Bjarne
Berit: Genopstiller ikke.
Ib
Ole Jervin: Genopstiller.
Valg af koordinatorer
Der skal leveres årsberetninger fra koordinatorerne senest d. 8. februar 2020.

Tilmeldinger til Kredsmøde sendes til Max
Tilmeldinger til repræsentantskabsmødet sendes til Susanna sammen med referat fra årsmøde
13. Bordet rundt
Berit: Der mangler referater på hjemmesiden. Berit skal modtage det endelige referat.
Finn: Har talt med Kresten hundekoordinator har taget initiativ til møde d. 3/12 i Vallensbæk.
Skovbrugerråd i morgen.
Torben B: Der er lavet en ekstra haglprøve
Referenten løb tør for strøm…
14. Evaluering af koordinatormødet Ingen notater

15. Køb af Beach Flag OJ indkøber beach flag som supplement til nuværende beholdning. Fordeling senere
16. Dagsorden til julemøde

Dagsorden udleveret på mødet.
17. Eventuelt

Næste møder i 2020
Punktet blev udsat til næste møde.

Referent

Ib Kammersgård

TB

