KREDS 6
BESTYRELSESMØDE
Dato

2021-01-11

Sted

Online Team Møde kl. 19.00 – 21.00

Mødedeltagere

Jesper Skovgaard, Næstformand (JS) – Vordingborg
Christian Clausen (CC) – Hovedbestyrelsen
Bjarne Jensen (BJ) - Lolland
Jens Hovmand, Kasserer (JH) – Lolland
Kim Jepsen (KJ) – Slagelse
Steen Ulrich Rasmussen (SR) – Næstved
Morten Friis Knudsen (MFR) – Ringsted
Henrik Skibsted Jakobsen, Sekretær (HSJ) – Sorø
Bo Simonsen (BS) – Buekoordinator - fra kl. 20:00

Afbud:
Fraværende:

Claus Rosdahl (CR) - Faxe

Referent:

Henrik Skibsted Jakobsen

Dagsorden:
Der er indkaldt til bestyrelsesmøde om kredsens fremtidige arbejde efter Torben Møller Nielsen før
Jul meddelte, at han stoppede som kredsformand med øjeblikkelig virkning.
Ved mødets start efterspørges derfor hvilke punkter CC og JS har tænkt forud for mødet.
Ved fælles input fra flere i bestyrelsen nås frem til følgende punkter, der ønskes behandlet:
1. Udskydelse af kredsmødet grundet forsamlingsforbuddet pga. Covid-19
- Herunder aflysning af kredsmødet den 13. marts
- Afbestilling d. 13. marts hos Herlufmagle Hallen og bestilling af stedet til den nye dato
for ordinært kredsmøde.
2. Afholdelse af ekstraordinært kredsmøde for at vælge en ny kredsformand
- Næstformanden ønsker ikke at varetage formandsposten indtil afholdelse af ordinært
kredsmøde. Derfor er der et stort ønske om at få valgt en ny kredsformand inden det
ordinære kredsmøde da formandspostens opgaver ellers ikke vil blive løst.
3. CC og SR har på eget initiativ afholdt møde med Buekoordinator Bo Simonsen forud for
mødet med henblik på at opstille BS som kandidat til kredsformandsposten på et
ekstraordinært kredsmøde. BS er inviteret til at deltage fra kl. 20:00 i mødet.
Der ønskes en beslutning fra bestyrelsen om den kan godkende at lade BS opstille som
bestyrelsens kredsformandskandidat på et ekstraordinært kredsmøde.

KREDS 6
BESTYRELSESMØDE
Referat:
1. Udskydelse af kredsmødet grundet forsamlingsforbuddet pga. Covid-19
- Herunder aflysning af kredsmødet den 13. marts
- Afbestilling d. 13. marts hos Herlufmagle Hallen og bestilling af stedet til den nye dato
for ordinært kredsmøde.
Bestyrelsen beslutter er aflyse det planlagte ordinære kredsmøde den 13. mart og foreslår torsdag
den 17. juni fra kl. 19:00 – 21.00. JS undersøger med forbundet om datoen kan passe ind i rækken
af kredsmøder, som formanden og ansatte i forbundet skal deltage i.
SR afbestiller hos Herlufmage Hallen og undersøger om de vil kunne afholde et aftenmøde den 17.
juni. Hvis dette er muligt, bestilles Herlufmagle Hallen til den 17. juni kl. 19:00 – 21:00.
2. Afholdelse af ekstraordinært kredsmøde for at vælge en ny kredsformand
- Næstformanden ønsker ikke at varetage formandsposten indtil afholdelse af ordinært
kredsmøde. Derfor er der et stort ønske om at få valgt en ny kredsformand inden det
ordinære kredsmøde da formandspostens opgaver ellers ikke vil blive løst.
Bestyrelsen beslutter at afholde et ekstraordinært kredsmøde tirsdag den 2. marts. Der vil kun
være et punkt på dagsorden – valg af ny kredsformand.
For at give en rimelig frist, så andre kandidater end bestyrelsens kandidat kan lade sig opstille,
vælges at annoncere det ekstraordinære kredsmøde med mindst 4 ugers varsel (en uge mere end
vedtægterne foreskriver).
Mødet skal afholdes som et virtuelt kredsmøde. CC har forud for mødet modtaget materiale om
dette fra forbundet. Dette vil blive sendt til bestyrelsen efter mødet.
CC og JS aftaler at mødes i den kommende uge for at koordinere og aftale hvordan det
ekstraordinære møde skal planlægges, annonceres og afholdes.
3. CC og SR har på eget initiativ afholdt møde med Buekoordinator Bo Simonsen forud for
mødet med henblik på at opstille BS som kandidat til kredsformandsposten på et
ekstraordinært kredsmøde. BS er inviteret til at deltage fra kl. 20:00 i mødet.
Der ønskes en beslutning fra bestyrelsen, om den kan godkende at lade BS opstille som
bestyrelsens kredsmandskandidat på et ekstraordinært kredsmøde.
Fra kl. 20:00 deltager BS i mødet. BS giver først en præsentation af sig selv og deler de tanker han
har gjort sig ift. at varetage kredsformandsposten. Derefter er der mulighed for at stille spørgsmål.
BS besvarer alle spørgsmål og deltager også i forskellige diskussioner omkring udsætning,
hjortevildt, strand- og havjagt samt helt aktuelle jagtpolitiske emner.
BS tilkendegiver, at hvis han vælges som kredsformand også vil være indstillet på at stille op som
suppleant til hovedbestyrelsesposten for kreds 6.
BS ser ikke mulighed for at varetage kredsformandsposten samtidigt med at være buekoordinator.
Efter sammenlægningen mellem Danske Buejægere og DJ opstår der mulighed for at en af de
aktive medlemmer hos Danske Buejægere evt. vil kunne overtage buekoordinatorposten i kreds 6.
Kl. 21:00 forlader BS mødet. Bestyrelsen beslutter herefter at opstille BS som bestyrelsens
kandidat til kredsformandsposten på det ekstraordinære kredsmøde den 2. marts.

