Referat fra Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
24. februar 2020
Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, Brovst
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

Bemærkninger

Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg
Brønderslev

Afbud

Afbud
Afbud

Dagsorden:
1.

Referat fra seneste møde

Underskrives på KB mødet den 21/3

2.

Økonomi v/Kredskassereren

Regnar redegjorde for 2019 et fint resultat
hvor der er genereret et overskud på 29.000
kr.
Regnskabet
blev
gennemgået
i
hovedpunkter.

3.

Nyt fra jægerrådene herunder:
Opsamling fra årsmøder jægerråd

Tage foreslog at man laver et større pr
arbejde for at komme til årsmøderne. SMS til
medlemmerne. Der var en positiv stemning
rundt om bordet på baggrund af de afholdte
møder. Grethe og Leif er glade for at flere
jægerråd holder samlede møder.

4

Kredsorientering og opsamling
herunder:


Godt og positivt møde, der er god stemning
og et højt aktivitetsniveau hos koordinatorene
i kredsen, stor ros til dem
Arrangement om udsætning af fjervildt er
udsat til KB har erfaring fra tilsvarende aften.
De første fra DJ lederuddannelse er færdige
og på vej ud i kredsene, det skal overvejes
hvordan vi kan bruge deres kræfter bedst
muligt.

Opsamling fra koordinatormøde
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Henvendelse fra Messecenter
Vesthimmerland

Jagtmessen i Års gav 1 ekstraordinært og 19
ordinære medlemmer, flot. NVH Jagtforening
har fået dækket deres udgifter fra
udstillingspuljen. Der bliver afholdt et
kaffemøde med Messecenter Års omkring
fremtiden. HP deltager sammen med GJ.



Kredsens årsmøde 21. marts
Planlægning og praktik

KB møder klokken 8.00, der er indtegning fra
klokken 8.30 - 9,30, hvor mødet starter.
Regnar styrer indtjekningsborde og sørger for
lister, sidste tilmelding er flyttet til 9. marts.
Formand og udfordrer får begge 10 minutter
til at bekendt gøre deres kandidatur inklusiv
spørgsmål fra salen. Dirigent bliver Niels
Qvist.
Formand og Direktør inviteres som de plejer
til morgenkaffe.
Kim og Jørgen sørger for lotteri i pauserne.



Dato for formøde med de
delegerede

Formødet bliver mandag den 8 juni klokken
19,00 i Brovst



Øvrige input til årshjul

KB møde den 25 maj i Brovst.



Opmærksomhed på
forbundsmesterskaber afviklet af
koordinatorerne - repræsentation

KB drøftede repræsentation og var enige om
at der så vidt muligt fremover skulle deltage
en fra KB i disse arrangementer. I 2019 var
der forbundsmesterskab i jagthorn i Nibe,
hvor Henrik Pedersen var på besøg, men dog
ikke fik sig præsenteret i sekretariatet.
Fremover skal såvel repræsentation som
kendskab til dette sikres.



Fællesmøde om udsætning
henvendelse fra
administrationen/Jens Venø

KB aftalte den 23. april, men ønsker en
tilbagemelding
hvorledes
lignende
arrangementer har været afviklet samt antal
besøgende. Ligeledes ønsker KB at gøre
opmærksom på at der udsættes i Kreds 1,
dog ikke i det omfang det sker andre steder.



Mentorordning for nyuddannede fra
lederuddannelsen.

Inviteres til kaffe og drøftelse om fremtidige
ønsker og opgaver.



Neddrosling på
vildtplejerådgiverdelen



Hædringer på kredsmødet

KB drøftede de nuværende opgaver
sammenholdt med omstruktureringer og
neddrosling centralt og var enige om at
nedlægge den sydlige vildtplejerådgiverpost i
kredsen. Formanden tager kontakt og giver
besked.
Indstillinger drøftet
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5.

HB-orientering

Leif oplyste at næste HB møde er torsdag
den 26 februar.
Den Danske Naturfond har opkøbt en del af
Hammer Bakker omkring 710 HA og har indtil
videre brugt ca.70 mill. Der afholdes et
kaffemøde for at dele tanker og ideer.

6.

Valghandlinger ved valg af KB formand
og DJ formand

Punktet er udsat til 25. maj.

7.

Eventuelt

Skal man prøve bueskydning i lokalforeninger
så tal med Jørgen Haller.

Referent Mogens Engedal
Mødet slut kl. 22,10
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