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Kredsbestyrelsesmøde den 8. sept.2020, Aulum Fritidscenter 

Alle bestyrelsesmedlemmer til stede  

DAGSORDEN:  

1. Godkendelse af dagsorden. 

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

3. Drøftelse af udkastet Funktions- og forventningsbeskrivelse DRHG. 

4. Drøftelse af sammensætningen af Aktivitets- & Udviklingskomitéen. 

5. Evaluering af Kredsmødet. 

6. Opgavefordeling i forbindelse med dialogmødet med de delegerede. 

7. Orientering fra DJ. 

8. Orientering fra HB. 

9. Kredsens økonomi. 

10. Dato for næste ordinære kredsbestyrelsesmøde. 

11. Evt.  

Ad.1: 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 

Ad.2: 

Referater underskrevet. 

Ad.3:   

Udkastet revideres af Arne og forhåndsgodkendes af formanden og Norbert, forinden det mailes til 

kredsbestyrelsen for endelig godkendelse. 

Ad.4: 

Efter at opgaverne og navn i udvalget var blevet ændret, ønskede Arne at indtræde i udvalget. 

Bjarne var af den opfattelse, at udvalget ikke skulle suppleres med flere fra kredsbestyrelsen, men støttede 

Arnes kandidatur mod selv at trække sig fra udvalget. 

Ad.5: 

Kredsbestyrelsen udtrykte stor ros til personalet på PLEXUS for arrangementet og Covid19 håndteringen. 

Et aftenarrangement virkede, efter kredsbestyrelsens opfattelse fint, og det overvejes derfor, om kredsmødet 

i 2021 ligeledes skal være et aftenmøde og evt. start med spisning fra kl. 17.00. 

Fra Ikast-Brande var der utilfredshed med dirigentens styring af mødet med henvisning til, at en delegeret fik 

talemulighed for at promovere jægerrådets indstillede kandidat til valg til hoved-bestyrelsen. 

Dirigenten fik forelagt kritikken og besvarede spørgsmålet med, at det er normal kutyme, at der gives 
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mulighed for promovering af kandidater. Samme mulighed ville være givet til jægerrådet for modkandidaten, 

og for den sags skyld også til Ikast-Brande jægerråd. 

Kredsbestyrelsen tog dirigentens svar til efterretning. 

Ad.6: 

Formand og HB-medlem styrer mødet. 

Ad.7: 

Formanden orienterede kort om indkommet materiale fra DJ. 

Ad.8: 

Norbert refererede kort fra HB’s konstitueringsmøde. 

Ad.9: 

Status på kredsens økonomi er, at der er ca. kr. 170.000 til resten af året. 

Ad.10: 

Næste møde i kredsbestyrelsen er den 7. oktober kl. 19.00. 

Ad.11: 

Leif Filsø orienterede om, at ”Net Natur” på kredsens hjemmeside, under referater, havde hentet Leifs 

indlæg, og journalistisk bearbejdet dette, uden på forhånd at have taget kontakt til Leif. 

Kredsbestyrelsen misbilligede denne form for journalistik. 

 

Referent: BF 

 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Jan B. Rasmussen       Norbert Ravnsbæk              Peter N. R. Madsen 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Leif Filsø        Hans Jørn Dahl                             Lars Erik Bitsch 

 

________________________     ________________________      ________________________ 

Per Vinter          Arne Thomsen              Linda Nielsen 

 

________________________ 

Bjarne From 
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