Kredsbestyrelsesmøde 25.01.2021
Sted: via Teams virtuelt
Dato/tid: mandag d. 25.1.2021 kl. 19.00-ca. 21.30.
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: JKJ, TB

Dagsorden:
1. Velkomst v/kredsformanden
-

HHM bød velkommen

2. Valg af ordstyrer
-

BL valgt

3. Valg af referent
-

SVM valgt til fast referent

4. Godkendelse af dagsorden
-

Godkendt

5. Godkendelse af referat fra sidste møde
-

Pga. problemer med computer var referat fra sidste møde ikke sendt ud til godkendelse. Dette
vil snarest blive sendt ud til godkendelse.

6. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden.
-

Stille periode da alt er lukket ned
En del jagter har været aflyst, det bliver spændende at se hvad betydning det har for
vildtbestanden til næste sæson.

-

Hvornår kan vi komme i gang. Det bliver spændende at se hvad der sker når vi åbner op igen.
Spændende at se hvor hurtigt vi kommer i gang med nye aktiviteter
Stort set alle årsmøder og Jægerrådsmøder har været udskudt indtil videre. Så der bliver stort
tryk på, når der bliver åbner op igen.

-

-

Stor fremdrift i et af vores områder i Kreds 7. Natur og vildtpleje. Dejligt
Der har i kredsbestyrelsen været drøftet / oplyst om en hvilende fredningssag i Jægerspris. DJ
og Morten Sinding er også informeret om denne sag. Der er ikke gjort yderligere iht.
fredningssagen, men blot at vi alle skal være opmærksomme på, at denne sag findes.

7. Orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen
-

-

Der er travlt på Kalø og i HB. Vi som jægere bliver angrebet fra mange steder, så der er mange
nye ting vi skal forholde os til.
Et af emnerne som fylder meget er udsætning af gråænder.
Nationalparkerne fylder også meget. Vi er op imod store kræfter, som ønsker at jagt i
områderne forbydes. Her vil HB også kæmpe hårdt.
Biodiversitet fylder også meget.
Det er vigtigt for HB at fortælle os, at de lægger alle de kræfter som de har i disse sager. Der er
brug for os alle til at sprede det gode budskab om disse sager. Der er nok af dem som er
negative
FLEX bilet – her arbejdes der på at alle skal kunne tilgå dette program
Forsikringer – her arbejdes på, at forsikringen skal dække bedre når der er tale om et
arrangement inden for DJ.

8. Orientering fra kredskasseren og spørgsmål til samme.
-

Ansøgning om indkøb af Air Flex Launcher til hundetræning, bilag vedlagt.
Vi mener at dette skal afprøves i bevillingsudvalget først. Vi skal vurdere om det er
noget, som skal betales af kredskassen. Om det er noget kredskassen betaler, så skal
det indgå i vores materiel og så skal der evt. betales for at låne den. Ansøgning
forkastet med ovenstående kommentarer, at ansøgning bør tilgå bevillingsudvalget.

-

Salg af kredsens ene skydevogn
• Skydevognen må godt sælges. Det er vores eget grej. Jens Kjær har sagt god for det.
- Vognen skal sælges og da Lammefjordens Jagtforening har givet et bud får de
nu muligheden for at købe den.
•

-

Det bliver kun solgt en skydevogn. Vi ved ikke hvad der sker med skydebaner på
Sjælland i fremtiden, så det kan hurtigt blive, at vi selv for brug for en skydevogn.

Debat om brug af kreds 7s overførte økonomi, overførte midler fra år 2020.
• HHM foreslår, at vi gemmer ca. 20tkr. til buffer til natur og vildtpleje og
udstillingsmateriale. Og måske lidt mere til evt. Hunting Skils
• Indkøb af telt til Natursti / JKJ. CB bestiller et telt snarest
• Skal vi sætte penge af til en evt. messe i Hillerød i 2021 ?
• Vi skal ud til så mange udstillinger som muligt, så vi kan vise flaget.
• Tanken om indkøb af ny laser skyder udstyr kom på bordet.
Der var ikke flertal for indkøb af nyt laser skyde udstyr umiddelbart.

Overskud fra 2020 er 171.000,- kr.
Der er øremærket 64.000 til Dyreskue for 2020 og så kommer der også nye penge til
Dyreskue for 2021.

-

Debat om beklædning til kredsbestyrelsen
•
•

Som tillidsvalgt har vi mulighed for at bestille tøj fra DJ.
MA sender mail rundt til alle hvor og hvordan det skal gøres.

9. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid.
-

Udsættelse af kredsmødet, og mange Jægerrådsmøder.
• Der forventes at kredsmødet afholdes i maj/juni
• Pt. er der store udfordringer med at finde et sted, som ikke koster alt for meget.
• Vi prøver også at finde en hverdagsaften i juni. Dette gøres for at sikre, at vi kan få afholdt
kredsmødet i tide. Men vigtigt, at det ikke er en varig løsning med et aftenmøde.
• Alle skal gå i tænkeboks, for at se om man har kendskab til et evt. lokale vi kan låne til vores
årlige kredsmøde. HHM skal have besked ASAP

-

Nyt fra kordinatorene:
• Nyjægerne – der forventes ikke, at der kan afholdes nyjægerjagt i 2021.
• 12-13 juni laves udtagerskydning i Jægerspris hvis det bliver muligt.
• TB informerer om, at haglskydeprøver offentliggøres pr. 1. februar. Men pga. corona
vises der kun for 2. mdr. ad gangen.

10. Opbevaring af materiel – forespørgsel fra Riffelkoordinatoren
-

Vi skal finde en løsning, da nuværende sted ikke er en mulighed længere.
Flere muligheder undersøges pt, og nogle er allerede vurderet for dyre.

11. Status kreds 7s oplæg til Ny strategi i DJ v/arbejdsgruppen
-

Kontekst forandrende strategi.
Man har nu forsøgt at lave en ny og mere tidssvarende strategi som er nemmere at gå til.
Der blev vedtaget at udvalget arbejder videre med den Nye Strategi

12. Vedtagelse af kommissorium for kreds 7s Natur & Vildtpleje udvalg, bilag vedlagt
-

Status for arbejdet i udvalget herunder oprettelse af markvildtlaug Kalundborg
•
•

Der blev vedtaget at der arbejdes videre med dette
Vildtlaug kører der ud ad. Alt går godt. LEJ er en stor hjælp til at få det godt fra start.
Arbejdet er ved at sprede sig som ringe i vandet i området.

13. Oprettelse af Aktivitetsudvalg (arbejdsgruppe) i kreds 7
- JVV messen i Hillerød
• Vi ser om messen i Hillerød bliver til noget og tager derefter beslutning om deltagelse
mm.
-

AKTIVITETSUDVALGET / arbejdsgruppe:
•
•
•
•

HHM foreslår, at der nedsættes et aktivitetsudvalg, som kan arbejde med dette
område. Vi skal have en overordnet tovholder som har styr på datoer mm.
Konklusionen blev, at vi skal starte med at blive bedre til at udfylde årshjulet med de
aktiviteter vi har.
Der blev også talt om, at vi skal blive gode til at prioritere hvad vi ønsker at bruge tid
på. Hvilke aktiviteter vi bruger til på.
Årshjulet skal med på alle kreds bestyrelsesmøder hvor vi gennemgår aktiviteter.

14. Bordet rundt med nyt fra distrikter og Jægerrådene
•

Intet nyt

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

Næste møde bliver i marts – HHM sender en doodle

16. Eventuelt
•

Intet

Således opfattet

Súsanna Vang Møller
Referent

