Referat fra Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
15. juni 2020
Brovst Sport og Kulturcenter
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

Dagsorden:
1.

Referat fra seneste
møde

Referat underskrevet uden bemærkninger

2.

Orientering om
kredsens aktuelle
situation:

Det har været et meget stille forår grundet Covid-19.
Aktiviteterne er dog ved at starte op igen og der bliver arbejdet
seriøst med dette på alle plan.

Aktiviteter i den
nærmeste fremtid,
herunder årsmøde 6.
august, samt dato for
møde med de
delegerede
Hjortevildt
Markvildt
Hund
Bue
Projekter med
Kredsen som
tovholder status og
næste skridt.
Økonomi

Kredsens årsmøde er flyttet til den
6. august, klokken 19.00, Indskrivning fra 17.30.
Kredsen er vært ved en sandwich samt en øl/vand samt kaffe.
Peter Holm sørger for bestilling af forplejning.
Der skal være opstilling til formandsposten og frist for
indmeldelse af kandidater er 16. juli.
En enig KB indstiller Grethe Jakobsen til fortsat at bestride
posten som kredsformand.
Begge kandidater til formandsposten i DJ får 10 minutters
taletid + spørgsmål i alt 20 minutter til hver, som afstemmes
med dirigenten.
Grethe tager kontakt til Niels Quist mht. dirigentposten.
Kredsmødet holdes på minimalt aktivitet, af hensyn til
overholdelse af Covid-19 anbefalinger. Der kan fortsat komme
ændringer i forlængelse heraf.
Tilmelding mv. på www.kreds1 v/Henrik Kragh.

[1]

Hjortevildt: Bestanden er status Q nord for Limfjorden, der
kommer formodentlig nye jagttider på kron & dåvildt fra 2022
så det bliver mere ens.
Kurt Thomsen bestrider alene posten som vildtplejerådgiver i
kredsen. Der er sået 106 km. faunastriber i år. Landbonord
inviteres til kaffe omkring ordningen mhp annoncering i Jæger.
Vores hunde koordinator har været sygemeldt gennem en
længere periode, så arbejdet følges af teamet omkring hende
samt af kredsformand. Drøftelse af rollefordeling nu og
fremover.
Det undersøges ved fm. for bueudvalget hvordan de ekstra
midler til buerne kommer i spil.
Alle projekter ligger stille for tiden, men er så småt ved at blive
sat i gang. Tolne, Østerild og Råbjerg Mose.
Af budgettet på 229.000 er der til dato brugt 56.000 kr.
3.

Orientering om seneste
nyt fra HB

På det kommende HB møde den 25 juni er der samtaler med 2
kandidater til direktør posten i DJ, der har i alt været 60
ansøgere.
Der blev givet en orientering omkring miljøgodkendelse på
Jagtcenter Nord.
I første halvår er der blevet afholdt flere virtuelle møder. Det
har fungeret fint, men kan ikke bruges til alt.

4.

Jægerråd - orientering

Vores forvaltning af råvildtet kommer op i
Vildtforvaltningsrådet, DJ vil gerne være på forkant med emnet,
nærmere følger snarest.
Tage Espersen fortalte at der var kommet en henvendelse fra
en journalist ved Nordjyske . Der blev henvist til en buejæger,
det resulterede i en 3 siders artikel i Nordjyske.
Hjørring Jægerråd har fået 20000,- af Hjørring Kommune til
indkøb af fælder og kamera til bekæmpelse af mårhund, samt
yderligere hjælp til hvalpefælder.

5.

Eventuelt, samt
fastlæggelse af næste
ordinære møde

Repræsentantskabsmødet er den 19. september. Formøde
med delegerede fra Kreds 1 bliver 7 september i Brovst Sport
og Kulturcenter. Mødetid kl. 19.00. Peter Holm sørger for
bestilling af lokaler og forplejning.

Referent Mogens Engedal
Mødet slut kl. 21.35
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