Dagsorden til Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
12. august, Hjallerup Jagtcenter, kl. 18.00
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

Bemærkninger

afbud

REFERAT:
1
2

3

Referat fra seneste
møde underskrives
Økonomi og puljer
herunder ansøgninger.

Opsamling på
formands‐ og
repræsentant‐
skabsmøde

Referat underskrevet uden kommentarer
Restbeløbet for 2019 er på 85.000 kr, der er dog problemer med afregning
fra hundekoordinator, Regnar har rykket flere gange for et regnskab. De
øvrige koordinatorer kører fint. Jagtsti er stadig i den høje ende mht.
omkostninger. Det undersøges om der er kommet andel fra de øvrige
kredse som Kreds 1 afholder jagtstien sammen med.
Ansøgninger fra Frederikshavn Jagtforening og Aalborg Jægerklub, begge
blev godkendt.
På formandsmødet blev der nedsat et udvalg som skulle arbejde med
jægerforbundets værdier. Mange af de samme personer blev peget på til
arbejdet med dette som har deltaget i strukturudvalget. KB ser med
bekymring derpå og håber at HB træffer et fornuftigt valg i forhold til
dette.
Mange udebliver fra rep. mødet uden afbud ‐ dog ikke fra Kreds 1, det
medfører en urimelig udgift for forbundet.

4
5

Struktur og efterårets
strukturmøder
Kredsen ‐ status på
diverse opgaver
herunder

Punktet er udsat til næste KB møde 2. september
Nyjægerdag som i år blev afholdt i Hjallerup havde ca 100 deltagere.
Kredsmesterskaber i de forskellige aktiviteter er afviklet i meget fin form
og med fint deltagerantal.
Der er pres på ønsker om prøver og aktiviteter på hundeområdet både fra
foreninger og jægerråd. Der er undren over manglende tilbagemelding fra
koordinator. Grethe følger op.

[1]

6

Jægerforum,
arrangementer,
skydebaner,

Der er afholdt møde mellem de to jægerråd som er berørt i forhold til
skydebanen i Tolne. Her er et 6‐personers udvalg nedsat til at arbejde
videre med projektet.
Østerild: Her er afholdt møde mellem Kommunen, Vindmølleindustrien,
Jægerforbundet, DJ‐administration og Naturstyrelsen. Alle var positivt
indstillet. Der skal nedsættes et koordinerende udvalg til de næste skridt,
som støttes af DJ‐administration. Når personerne til dette er fundet
afholdes 1. arbejdsmøde. Der er samtidig stor fokus på at processen skal
inddrage lokale kræfter og at informationen skal sikres så godt som
muligt.
I Jægerforum er der rykket på grænserne, så nogle foreninger fremover
hører til andre distrikter.

7

Jægerråd i øvrigt

8

HB

9

Hjortevildt ‐ v/Tage
Espersen

10

Evt., herunder kalender
efterår og punkter til
kommende møder.

Den 24 august er der arrangement på Kalø med ny skydesimulator. Ingen
fra KB havde mulighed for at deltage.
Der er indløbet klager over manglende tilbage meldinger fra Riffel
koordinatoren Grethe følger op på det.
Jammerbugt Jægerråd foreslår at referaterne fra de enkelte jægerråd
lægges på kredsens hjemmeside, de bør semdes til Henrik Kragh.
Der er HB møde den 28 august , dagsordnen er ikke kommet endnu.
Den Danske Naturfond er begyndt at opkøbe jord bla i HammerBakker,
der nedsættes et udvalg som ser på sagen med deltagelse af en lokal
person.
Der afholdes et offentlig møde i Tranum den 17 september om
hjortevildtet, med fokus på sikkerheden ved jagt og betydningen af
schweisshundenes arbejde.
Jagttiderne justeres fra sæson 20/21 afskydningen skal være 25/25/50
Der er indleveret ca.70 kæber fra den forrige sæson, resultatet er på
trapperne. Indsamlingen kører også i sæson 19/20.
2. september i Brovst.

Referent Mogens Engedal
Mødet slut kl. 22.00
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