Referat af Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
6. februar 2019, Hjallerup Jagtcenter
Deltagere:
Funktion
HB
Kredsformand
Næstformand
HB-suppleant
Sekretær

Kasserer

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
Henrik Juhl Jensen

Jægerråd
Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg
Brønderslev
Vesthimmerland

Bemærkninger

Afbud

Dagsorden:
1. Referat fra seneste møde underskrives
Referat underskrevet uden bemærkninger
2. Kredsens økonomi og opgørelse over puljer v/Kassereren
Kredsens okonomi har det særdeles godt pt ser det ud til at vi kommer ud af
2018 med et overskud på ca.29.000 kr. Riffel og hun d har bidraget særdeles
positivt til resultatet. Leif Bach tager en snak med Steen Larsen ang. hurtigere
afregning fra hundeområdet. Skydevognen beholdes i kredsregi der gøres et
stykke arbejde for at udbrede kendskabet til dem for at dække udgifterne til dem.
3. Opsamling Jægerrådsmøder ‐ drøftelse om indlæg til struktur
Vesthimmerland, færre deltager end normalt
Rebild og Aalborg , ca. samme antal som i 2018 der var noget debat omkring
jagtforsikringens dækning ved reguleringsjagt.
Jammerbugt, godt møde fremgang i deltager antal, Preben Røge holdt et indlæg
omkring Mårhunden.
Brønderslev, problemer omkring råge regulering da kommunen selv sender
jægere ud. Kommunen vil ikke deltage i indkøb af fælder og andet udstyr til
Mårhunde regulering, faldende interesse fra medlemmerne til årsmødet
Hjørring og Frederikshavn, Der er dalende interesse fra medlemmerne omkring
mødet, Per Lindegaard gav en orientering omkring den nye skydebane ved Sæby.
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Mors og Thy, positive tilbage meldinger, vildkonsulenten holdt et indlæg om
markvildtet.
4.Kredsens årsmøde herunder tilmelding, punkter til dagsorden, indlæg og
inviterede, samt overrækkelse af nåle
Bestyrelsen tilmelder sig via kode på flexminds, dagsorden i følge kredsens
vedtægter, der er ikke nogen på valg i år. Henrik og Henrik samt Regnar og
Christian står for registrering. Claus Lind, Michael Stevns og Tage Espersen har
indlæg. Vildtkonsulenterne fra Kreds 1 er inviteret.
5. Web og hjemmeside
Grethe har møde med Henrik Kragh den 19 februar angående kredsens
hjemmeside.
6. Godkendelse / Tilretning af årsplan
Nyjægerdag flyttes til den 11 august stadig i Hjallerup, de næste KB møder er den
20 marts i Nibe og den 13 maj i Aalborg. Datoer for andet halvår aftales på KB
mødet den 13 maj. Formødet til Rep.Mødet er den 11 juni i Brovst
7. Hjortevildt
Tage gav en opdatering på hjortevildtet, herunder kæbeindsamling, der må gerne
komme flere kæber ind.
8. Kreds i øvrigt v/ Grethe
Der søges efter ny Bue koordinator samt ny hav & strandjagts koordinator
9. HB v/ Leif
Der har været lidt tvivl ang jagtforsikringens dækning ved reguleringsjagt, som
udgangspunkt er folk dækket, det sidestilles med jagt, det står dog ikke i forsikrings
betingelserne fra Tryg derfor kan det fraviges.
10. Evt.
Der var ingen punkter til Evt.
Mødet slut klokken 22.15
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