Kredsbestyrelsesmøde i kreds 7 10. december 2020
Sted: via Teams virtuelt
Dato/tid: torsdag d. 10.12.2020 kl. 19.00-ca. 21.00.
Indkaldt: Hans Henrik Madsen (HHM), Marie-Louise Achton-Lyng (MA), Bjarne Larsen (BL),
Christian Bærentsen (CB), Finn Poulsen (FP) Lars E. Jensen (LEJ), Torben Clausen (TDC), Max Elbæk
(ME), Susanna Vang Møller (SVM), Tonny Clarén (TC), Torben Broløs (TB), Ole Hansen (OH), Jens
Klaus Jensen (JKJ), Holger Christensen (HC)
Afbud:
LEJ, JKJ
Sygdom:
TC
Dagsorden:
1. Velkomst v/kredsformanden
•

Formanden byder velkommen.
Vi har fået endnu en ny jagtforening i vores område. Samfundsvidenskab Jagtforening v/
Københavns Universitet – HHM har talt med formanden og budt foreningen velkommen i kreds
7.

2. Valg af ordstyrer
•

Bjarne

3. Valg af referent
•

Susanna Vang Møller valgt til fast referent.

4. Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt

5. Godkendelse af referat fra sidste møde
•

Godkendt

6. Kort orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden.
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vi er på vej ind i en stille periode pga. afsluttede aktiviteter og CORONA.
Vi kan stadig gå på jagt, Jagter bliver stadig afholdt, men mange af de større jagter aflyses
grundet de nye restriktioner. og div. Aflyst pga. CORONA
Siden sidste møde i KB har en del personer brugt noget tid på at få afsluttet Hundeprøven som
blev afholdt i august i Skovbo Jagtforening. Der har været store uoverensstemmelser mellem
kredsens hundekoordinator og prøvelederen. Sagen er nu behandlet og der er fundet en måde
at få afsluttet den økonomiske side af sagen. Sagen har medført nogle kløfter og overvejelser
hos foreningen som afholdte prøven i forhold til om de ønsker at afholde prøver i fremtiden.
Den aktuelle sag er behandlet, og hundeaktivitetsudvalgsformanden har haft en drøftelse med
vores hundekoordinator.
Alle jagter i Naturstyrelsen er nu blevet aflyst resten af sæsonen. HHM gemmer navnene på de
som var inviteret, og så må vi se hvilke muligheder vi får i næste sæson.
Organisationsudvalget vedtaget at ansøgningsrunder til DJ puljen bliver nu i medio april. Kun en
ansøgningsfrist fremadrettet
Der er rigtig mange gode webinar inden for DJ. Gå ind og se og gør brug af dem
DJ har stadig ikke modtaget nogen sag iht. bøder mm iht. Forsamlingsforbud.
Udfordringer med at afholde jægerrådsmøder. Der er kommet vejledning og regningslinjer på
DJ-hjemmeside iht. hvad man kan gøre. Vi kan hente hjælp hos Hanne Smedegård. Der kommer
nyt iht. at der bliver åbnet op afstemning digitalt.
Generalforsamling i jagtforeningerne kan ikke afholdes digitalt. Men Jægerrådsmøder,
repræsentantskabsmøder og Årsmøder kan afholdes virtuelt.
Der er mulighed for, at en fra evt. kredsen kan komme på kursus i at oprette virtuelle møder
mm
Der er sendt indkaldelsen til kredsmøde i marts 2021. Al tilmelding bliver nu via Flexbillet.
Blyforbud / riffel ammunition. HHM har brugt en del tid på dette emne. Når nyheden blev
speaket var HHM glad for at MA havde klædt HHMN på, så han kunne svare på de mange
henvendelser. HHM håber på, at man fremover vil give mere info til kredsformænd til andre
sager, så man er klædt bedre på.
TB kan berette, at han har mødt mange jægere rundt omkring, som er utilfreds over at man
ikke er blevet hørt i sagen om udfasning af bly.
MA bekræfter, at riffeludvalget har både været informeret og involveret i sagen om udfasning
af bly, som startede tilbage i 2016.
FP ønsker at få afklaring på tidsfrister iht. jægerrådsmøder, indstilling til rep.møde.
HHM opfordrer at vi så vidt muligt overholder alle tidsfrister men vi har i tankerne hvilken
situation vi er i iht. CORONA
Tidligere vedtaget beslutning om at de jægerråd som ikke har lavet indkaldelse i tide, får kun 1
deltager med til kredsmødet.

7. Kort orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen
•
•
•
•
•

Politiske orientering om stigning af jagttegnsafgiften. Den ønskes at stige med ca. 150,- kr. Der
er indgivet høringssvar
Voldsom stigning i våbentilladelser. Her er også indgivet høringssvar. Her tror man ikke, at man
kan gøre noget. Man regner med det dobbelte og ingen rabat for flere våben.
Fusion mellem DJ og FADB er vedtaget 10.12.20. Man glæder sig til samarbejde og tror på, at
der kommer noget godt ud af dette.
Målsætning for bestand sammensætning hjortevildt.
Suppleanter for HB-medlem. Man ønsker at kredsformænd skal modtaget dagsorden til HB
møder. Dette vil skabe mere og bedre dialog mellem HB-medlemmet og kredsformanden som
kan gavne alle.

8. Orientering fra kredskasseren og spørgsmål til samme.
•
•
•
•

Der er penge på konto så hvis vi skal bruge penge i dette regnskabsår så er det nu.
Alle bilag skal være i orden. Bilag med dårlig kvalitet godkendes ikke.
Kørselsafregningssats i 2021 falder til 3,44 kr. pr. kørt km.
De 9 radioer er indkøbt. 16.200,- kr.

9. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid.
-

Opstart forberedelse til kredsmøde søndag d. 7.3.2021 i Multihallen i Borup. Nedsættelse af
arbejdsgruppe
Arbejdsgruppen består af ME, HHM og SVM. Derudover vil MA bliver inddraget i det omfang vi
får brug for det.
Vi bliver nød til at tro på at vi skal afholde et fysisk møde. Vi skal planlægge en deadline iht.
afbestilling af mad og hal.
Indmelding af kandidater fra jægerråd til rep. Skab.
Bestille stemmesedler i god tid.
Mandatkort skal klares
En plan for hvis der et jægerrådsmøder som ikke kan blive afhold, rep. møde som skal
udskydes.
Vi skal have juridisk afdeling ind over et skriv til alle iht. tidsfrister mm.
Jagthorn: duelighedsprøver og forbudsmesterskabet er aflyst for 2021. Man forsøger om man
kan afholde duelighedsprøver til efteråret 2021.

10. Formidlere til Projekt Bliv Naturlig Vis – kort orientering
•

HHM opfordrer til, at vi alle ser os omkring om der skulle være nogen som kunne blive en del af
BNV. Vi mangler folk til at sprede budskabet om jagt og natur. Det er både for enkeltpersoner og
foreninger. Vi gør nok alle lidt af BNV en gang imellem, men hvorfor ikke registrere det og få penge
til dette.

11. Ny strategi i DJ – oplæg, debat og input til indsendelse (ca. 30-45 min) se derfor
vedhæftet materiale igennem før mødet, og gør dig nogle tanker – nedsættelse af
arbejdsgruppe for KBs forslag.
•

•
•
•
•

HH har fået tal for kreds 7 iht. div. medlemstal og krusister, som vi gennemgik. Dette giver os et
mere brugbart billede. Vi har et stort potentiale i at gøre det bedre end nu. Vi kan konstatere at vi
ligger noget under landsgennemsnittet iht. afgang af medlemmer. Landsplan er der en afgang på 12
% og i kreds 7 er afgangen 5%.
Hvordan kan vi hjælpe til med at skaffe flere medlemmer til DJ ?
MA og Claus Lind har nedsat et udvalg, som skal se på mulighederne for at prissætte på
skydebanerne for medlemmer af DJ og ikke medlemmer.
Kredsbestyrelsen drøfter emnet ”ny strategi” og vi får aftalt hvad vi skal sende ind som forslag. Der
skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal arbejde videre med dette.
Arbejdsgruppen består af: LEJ (formand), MA, OH, BL, CB
INDPUT som kom på mødet og som udvalget kan arbejde med:
® DJ en grøn organisation…
® DJ Medlemmernes Organisation
® Bedre Kommunikation
® DJ skal se indad i Organisationen
® Frivilliges – Fastholdelse vilkår både de nuværende og de nye- gode forhold og
trivsel
® Image
® Der blev givet en del eksempler og stikord som arbejdsgruppen kan arbejde videre
med.

12. Bordet rundt med nyt fra distrikter og Jægerrådene
•
•
•

•
•
•

Radioerne er indkøbt og disse bliver mærket så vi ved de er vores. De skal selvfølgelig ud til
jægerne og bruges. Vi skal beslutte hvor disse skal opbevares ?
Tillidsmandslisten er udkommet. ME foreslår, at der er en som opdaterer denne liste.
Pris sættelse på uddannelserne i DJ er opdateret. Der er store prisstigninger. MA bliver sendt
tilbage til HB med et budskab, at der skal større forskel på uddannelserne om man er medlem
af DJ eller ikke. MA oplyser at der er nedsat et udvalg som skal se på dette.
FP oplyser at der er nye Naturnationalparker på vej – der er ca. 40 nye på vej.
OH oplyser, at der i sidste uge blev afholdt nyjæger jagt på forsvarets terræn.
HHM hvad gør vi med mødet med vores koordinatorer. Vi bliver nok nød til at planlægge et
virtuelt møde med dem. Det skylder vi dem. Et forslag er, at vi udskyder det igen til sommer og
så laver vi et større arrangement for dem. Det blev aftalt at udskyde at holde møde med
koordinatorerne til vi kan ses fysisk.

13. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB.
•

HHM sender en doodle om et møde i januar

14. Eventuelt
Intet

Således opfattet
Súsanna Vang Møller
Referent

