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Referat fra Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
5. december kl. 18.00
Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 5, Farsø
Deltagere:
Funktion
1
HB
2
Kredsformand
3
Næstformand
4
HB‐suppleant
5
Sekretær
6
7
Kasserer
8
9
10
11
12

Navn
Leif Bach
Grethe Jakobsen
Kim Fredholm
Tage Espersen
Mogens Engedal
Henrik Pedersen
Regnar Bæk
Fritz Pedersen
Peter H. Pedersen
Per Seedorf
Jørgen B. Jakobsen
Christian Nørgård

Jægerråd

Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg
Brønderslev
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Bemærkninger
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Dagsorden
1. Referat fra seneste møde ‐ til underskrift
Referatet underskrevet uden bemærkninger.
2. Økonomi, herunder puljer og henvendelser derom.
Kredsens resterende budget for resten af året fremlægges v/Kassereren ligesom der oplyses om der
er større afvigelser fra tidligere år.
Kredskassereren orienterer om tilskud udbetalt under kredsens aktivitetspulje 2019.
Kredsens andel i DJ‐puljen v/Kredsformand samt oplæg til afsætning af beløb til uddannelse af
instruktører.
Forslag til forvaltning af dele af Kredsens økonomi drøftes.
Kredsen har for 2019 bevilget tilskud til div. arrangementer for i alt 35.400 kr. Der er 39.000 kr
tilbage på vores budget + 4800 kr. for jagttegns aspiranterne. Jagtforeningernes tilskudspulje for
2019 er brugt. Der foreslås at KB 1 afsætter 10% af vores midler til kursustilskud, de kan søges af
jagtforeninger samt jægerråd til uddannelse af tillidsfolk.

3. Kredsformand orientering om Kredsen generelt
Koordinatorernes arbejde og områder
Bue
Hund
Riffel
Flugtskydning
Jagthorn
Jagtsti
Nyjæger og Jagtprøve
Regulering
Web og uddannelse
Friluft
Vildtpleje

Kort status på projekter herunder Østerild og Tolne
Udsætning tilbud om orientering, herunder forslag om fællesmøde
Der er generelt god aktivitet hos koordinatorene. Der er møde med hundekoordinatoren den 11
december og der afholdes fællesmøde med koordinatorene medio februar.
Projekt "Tolne" forløber planmæssigt der er dog stadig ting der skal undersøges, der meldes først
endeligt ud når de er nærmere undersøgt.
Vedr. Østerild er der nedsat en styregruppe som skal komme med et oplæg til projektplan. Det
drejer sig i denne fase om sikring af areal. Når dette forhåbentlig kommer på plads skal der tænkes i
modeller for økonomi og drift. Der vil på et senere tidspunkt blive behov for at inddrage flere i del‐
faser af projektet.
Formandsmødet 2020 skal bla. omhandle udsætning, men der skal være et emne mere til at bære
aftenen.
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4. HB
Orientering v/Leif Bach blandt andet om whistleblowerordning som er godkendt på et af de seneste
HB‐møder. Spørgsmål om lukkede bilag.
Whistelblower ordningen bliver etableret snarest, der er lavet procedure for det.
Der er lavet et skriv til Vildtforvaltningsrådet om indstilling til den fremtidige hjortevildtsforvaltning.

5. Struktur efter formandsmøde og HB‐behandling ‐ Næste skridt
På seneste formandsmøde på Fyn drøftedes Strukturudvalgets katalog. Der samles op på dette
samt på HBs seneste drøftelser under dette punkt. HB har lavet et strukturoplæg som præsenteres
på organisationsudvalgets næste møde, herefter skal det behandles på næste HB møde.

6. Hjortevildt, herunder kæbeindsamling
Der er stor bevågenhed på arealbegrænsning i forhold til hjortevildtet pt. Ligesom det nu er tiden at
samle kæber ind fra årets afskydning. Tage Espersen orienterer (og tager kuverter med til
indsamling). Det indstilles at de nuværende jagttider fortsætter i 2020, der vil komme
arealbegrænsninger da vi stadig ikke kan finde ud af korrekt afskydning på hjortevildtet. Det er
bestemt at råvildtet kommer under hjortevildtgrupperne.

7. Jægerråd, herunder Jægerrådsårsmøderne
Aftaler vedr. emner til møderne, samt særlige fokuspunkter.
Annonceringsfrister ved valg af formænd.
Input til forslag til vedtægtsændringer:
Ekstraordinære medlemmer
Foreninger med skuffemedlemmer
Følgende er på valg som jægerråds formænd Regnar Bæk , Peter Holm , Henrik Pedersen , Kim
Fredholm og Mogens Engedal. Grethe Jakobsen er på valg som Kredsformand. Bestyrelsen drøftede
det hensigtsmæssige i at fristen for opstilling til Kredsformand ligger efter Jægerrådsmøderne.
Fristen for opstilling til kredsformand er 3 uger før kredsmødet ved mail til HB Leif Bach og
Kredsformand Grethe Jakobsen.

8. Mårhundeindsatsen i Kredsen og centralt
Under dette punkt samles op på de tiltag som kredsen har sat i gang for at udbrede viden om
Mårhunden, samt hvordan den bekæmpes. Her drøftes også den centrale indsats i kombination
med Kredsens. Der er nu i Kredsen afholdt en længere kursusrække samt senest et større møde i
Brovst med deltagelse af blandt andet Claus Lind Christensen. Kendskabet til bekæmpelsen må
siges at være bredt godt ud i kredsen over det seneste år. Derudover er jægerrådene igang med
ansøgninger til Kommunerne. Her har nogle succes, mens andre stadig må presse på. På tværs
drøftede bestyrelsen de tiltag som er givet tilsagn til og som kan bruges som argumenter i
ansøgningerne.
9. Rekrutteringsambassadører
En lille håndfuld frivillige i kredsen har uopfordret meldt sig under fanen for at hjælpe
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ekstraordinært med opgaver i Kreds og DJ‐regi. Dette som følge af såvel lederuddannelsen, men
også i forlængelse af tidligere afviklede messer og arrangementer i Kredsen, beskrevet på de sociale
medier m.v.
Der er en række opgaver, som sagtens kan bruge de ekstra ressourcer. Derfor er der taget kontakt
med henblik på én specifik opgave, nemlig rekruttering af medlemmer.
Målet med dette er en kombination af at efterleve Kredsens formålsparagraf i forhold til
medlemsagitation, samt at indlemme frivillige i konkrete opgaver, som giver dem mere viden om
Kredsen, foreningerne og organisationsarbejde, samt at tilgodese et fuldstændig åbent engagement
i Danmarks Jægerforbund. Der gives en mere uddybende orientering på mødet.
Et korps af frivillige kan evt. anvendes til at skaffe flere medlemmer.
23. januar afholdes et pilotkursus i Flejsborg med deltagelse fra Kalø til at klæde de frivillige på til
opgaven. Kurset evalueres efterfølgende for at se om det skal gentages.

10. Status på samarbejde om Faunastriber
Den 28. oktober evalueres samarbejdet mellem LandboNord, Biavlerne, Dof og Danmarks
Jægerforbund om projekt Faunastriber, som har kørt de seneste 3 år med opstart v/fællesmøde på
LandboNord i Brønderslev, hvor ca 100 personer deltog i temaaften om Faunastriber. Siden har et
pænt antal landmænd og fritidslandmænd fået sået faunastriber til gavn for natur og vildt.
Samarbejdet har været promoveret blandt andet på messer og på Naturmødet i Hirtshals, samt på
tv.
Siden projektet er blevet omtalt i medierne har LandboThy og Himmerland henvendt sig med
interesse i at starte lignende projekter. Så det ser ud til at den positive omtale breder sig til flere
projekter. På mødet gives en orientering om nuværende ordning og status på øvrige tiltag.
Der er afholdt et status møde ang. fauna striber da projektet har kørt 3 år, Biavlerne og Landbo
nord vil fortsætte DOF har trukket sig. på de tre år er der anlagt ca 250 km striber og Kredsen
fortsætter samarbejdet indtil videre.

11. Evt. herunder mødeplanlægning 2020 1. trimester
Næste møde lægges efter jægerrådsmøderne så der er tid til at se på indkomne forslag til
Kredsmødet, samt aftale praktiske ting.
Det kan være hensigtsmæssigt at drøfte dirigentrollen på dette møde.
Næste Kredsbestyrelsesmøde foreslås til 18. februar 2020.
Jesper Greth, Niels Quist og Per Henriksen er foreslået som dirigent på kredsens årsmøde.
Kredsformanden tager kontakt.
Møde med koordinatorer er sat til 10. februar, Kasserer, HB og Kredsformand deltager i dette
møde.
Mødet slut klokken 22.50

[4]

