Kredsbestyrelsesmøde Kreds 7
Sted: via Teams virtuelt
Dato/tid: mandag d. 15.3.2021 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: TC - han har trukket sig fra kredsbestyrelsen.

Dagsorden:
1. Velkomst v/kredsformanden

•

HHM bød velkommen

2. Valg af ordstyrer – Bjarne Larsen foreslået

•

BL blev valgt

3. Valg af referent – Susanna Vang Møller valgt til fast referent.

•

SVM blev valgt

4. Godkendelse af dagsorden

•

Godkendt

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

•

Godkendt

6. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden.

•
•
•
•

Der begynder at komme gang i aktiviteterne rundt omkring i kredsen
Der har været afholdt enkelt årsmøder i jægerrådene og få har endda afholdt mødet
virtuelt
Trods tegn på genåbning så ser vi stadig flere aflyste aktiviteter.
Kreds 7 Kredsmøde afholdes 19. juni 2021 i Slangerup

•
•

•
•

Kredsen har valgt at støtte projekte Shelters for edderfugle i danske yngle kolonier bl.a
i Isefjorden og har indkøbt 2 vildtkamera, som udlånes til projektet de næste 3 år.
HUSK deadline til at søge midler fra DJ puljer er 15/4. Der er ekstra midler i kreds 7 DJ
pulje i år grundet overførte/ubrugte midler fra sidste år, i alt er der ca. 215.000 kr. til
uddeling i år.
HHM er blevet spurgt og har sagt ja til at repræsenterer kredsene i markvildt
udvalget i DJ.
Der blev orienteret om, at TC udtræder af kredsbestyrelsen.

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

•

•
•

•

HB har i disse digitale og corona tider afholdt en hel del møder. Det er blevet
nemmere at planlægge nu når alt kan foregå virtuelt. Der har være vendt en hel del
emner på de mange møder og flere af disse vil komme ud til debat.
Der er blevet udarbejdet en stillingsbeskrivelse for næstformandsposten i DJ og
denne er blevet godkendt af HB
Status på økonomien ser lidt for god ud. Bundlinjen er for god – dette iht. at det
giver udfordringer når der evt. skulle søges om tilskud i div. puljer til div. projekter.
Så alt i alt der er for stort et plus på bundlinjen. Så kender vi en jagtforening som er
hårdt presset så giv budskabet om at de skal søge DJ om hjælp.
Dansk Jagtforsikring – DJ har tabt denne. Dette skaber udfordringer i øjeblikke nu
når alle jægere skal forny deres jagttegn og systemet ikke er klart til at opkræve
både jagttegn og forsikring. Dette har forsinket udstedelse af jagttegnet og selve
opkrævningen. Men det lyder at der er gang i det.

8. Orientering fra kredskasseren og spørgsmål til samme.

•
•
•

Vi har modtaget årsopgørelsen fra DJ for 2020 og nyt budget for 2021.
Hundeprøven fra august 2020 som har trukket i langdrag er nu endelig afsluttet.
Der er indkøbt 2 vildt kamera til 4.000,- kr. samlet. Der er givet accept på, at
projektet som låner disse de næste to år må opgradere med yderligere batterier og
mængde af billeder.

9. Opdatering af forretningsorden for kreds 7 – implementering af mulighed for valg af suppleanter til
udvalg – oplæg sendes som bilag – drøftelse af indsættelse af suppleanter frem til næste ordinære
kredsmøde.

•

Kreds 7 stillede dette forslag til Repræsentantskabsmødet i 2020 om at der skal
være muligt at sende en suppleant hvis man er forhindret i at deltage. Vi gennemgik
forretningsorden og denne blev godkendt med små ændringer. Denne bliver sendt
ud sammen med det godkendte referat.

10. Kreds 7s Bevillingsudvalg

•
•
•

HB medlem og kredsformand er selvskrevet i udvalget.
CB fra kredsbestyrelsen blev valgt til udvalget
Charlotte Bak blev valgt til udvalget.

11. Frivillig ressourceperson(er) i kredsen til hjælp for indberetning af udsætning. (forespørgsel fra
Markvildtudvalgets formand)

•

•
•

•

Der er kommet en forespørgsel fra Jens Venø og DJ-administrationen til alle
kredsformænd. Der er i øjeblikket stor fokus på indberetning af udsætning af vildt
eller mangel på samme. Derfor ønsker man fra Jens Venø og DJ-adm. side at hver
kreds udpeger 1-2 personer som får uddannelse inden for indberetning af
udsætning af vildt og står til rådighed for jægere som ønsker hjælp til indberetning.
Forespørgsel blev drøftet og vi kan ikke gennemskue hvad opgaven kan aflede af
andre udfordringer mm.
kredsbestyrelsen er enig i, at man ikke vil bringe en frivillig i den situation hvor man
kunne blive vidende om en ulovlig udsætning i forhold til antal, og blev bedt om at
hjælpe med at indberette denne. Derfor bør der ske en drøftelse i
markvildtudvalget eller i HB om hvem man ønsker der skal hjælpe med en opgave
af denne karakter.
En enig kredsbestyrelse i kreds 7 sender forslaget retur til afsender. Vi takker nej
tak.

12. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid.

•

Kredsmødet lørdag d. 19. juni 2021 kl. 09.30-16.00 i Slangerup Idræts- og
Kulturcenter.
- Invitation er godkendt og sendes ud til deltagerne nu.

•

Nyt fra koordinatorerne
-

Alle frivillige jagtprøver i 2021 er foreløbig aflyst
Hunting Skills afholdes 22. august 2021
Jagthorn har pt ingen planlagte aktiviteter i 2021
Forbundsmesterskab i Jagtsti er foreløbig aflyst og der er pt ingen aktiviteter
Der er planlagt 13 haglskydeprøver (se årshjulet)
Pt kan der ikke ses de store aktiviteter i kursuskalenderen – dette for ikke at
skulle aflyse for ofte. Men lige så snart det er mulig kommer der aktiviteter
op.

-

•

•

Der er gang i tilmelding til jagtfeltskydningen. Det er 10. gang den bliver
afholdt, og der vil blive afholdt div. konkurrence.
- Ny alliance inden for markvildt med Landboforeningen Gefion som dækker
vest-, midt- og Sydsjælland.
- Nyt spændende projekt som har fokus på at tælle insekter i et givent
område.
Opdatering af årshjulet – husk at sende data til kredssekretæren
- Alle bedes se årshjulet igennem og sende evt. tilføjelser / rettelser så
hurtigt som muligt.
Evt. andet nyt
- Alle bedes se vores hjemmeside igennem. Der er mange ”nyheder” som
trænger til at bliver opdateret eller helt slettet.
- Om kredssekretæren ikke har hørt noget senest 1. april 2021 så bliver alt
gammelt slettet som menes ikke at være relevant.

13. Opbevaring af kredsens materiel – HHM fremlægger et forslag
•

HHM har været på tur og set på evt. mulige steder at opbevar vores materiel. Der er
fundet et sted mellem Kalundborg – Slagelse som lever op til de krav vi har. Der er her
mulighed for langtidsleje. Vi har her to muligheder:

1. Stort isoleret rum, 213 m2, lys, strøm, fast gulv, el port 3.5 meter. Pris 25.000,- kr. år.
Der er mulighed for at stille container udenfor.
2. Stor lade areale, 144 m2, ingen isolering, fast gulv, port. 10.000,- kr. pr. år. Der er
mulighed for at stille container udenfor.
Kredsbestyrelsen vedtager, at vi accepterer tilbuddet til de 25tkr. Det er muligt at komme ind fra
1/5-21. Vi skal dog lige have afklaret om det er med eller uden moms.

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

•

Intet nyt

15. Bordet rundt med nyt fra distrikter og Jægerrådene

•

Jægerrådene skal huske at sende deres tilmeldinger til
repræsentantskabsmødet

•
•
•
•

FP er med i en arbejdsgruppe vedr. Natur Nationalparken. De forsøger at lave et
seriøst stykke arbejde. Udfordringen er at de ikke får meget taletid.
Jagtmessen i Hillerød håber at kunne åbne dørene til efteråret. FP har bedt
Udstillings bureauet om forslag og pris på en stand af passende størrelse til DJ.
Hvad er kredsens holdning til at vi har en hundetræner / kredsunderviser i DJ
som ikke har jagttegn? Vi fik ikke drøftet dette.
Hunting Skills løber af staben 22. august 2021 i Køge / Herfølge. Planlægningen
er i fuld gang. OH og SVM sidder i planlægningsgruppen. Det foreløbige program
er sendt ud til alle i kredsbestyrelsen inden mødet i aften. Finn Hvid Bertelsen
kommer forbi til næste KB møde og fremlægger lidt for den samlede KB. Ellers
ingen kommentar fra KB til arrangementet.

16. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB.

•

HHM laver en doodle med ny dato

17. Eventuelt

•
•
•

Kreds 7 har fået Mobile Pay – 76 70 20
Der er opfordring til at vores KB møder skifter ugedage, så det ikke er de samme
som bliver nød til at melde afbud.
Planlægning af årets Dyreskue i Roskilde er så småt i gang. Også her håber
arrangøren at det bliver muligt i år.

Således opfattet
Susanna Vang Møller
Referent

