Kredsbestyrelsesmøde 11. maj 2021
Sted: Køge-Herfølge Jagtforening, Billesborgvej 42B, 4681 Herfølge
Dato/tid: tirsdag d. 11.5.2021 kl. 19.00-ca. 22.00. Der er spisning fra kl. 18.30
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), Torben Broløs (TB), Ole Hansen (OH), Jens Klaus Jensen (JKJ), Holger Christensen (HC)
Gæst: Finn Hvid Bertelsen – Formand for Nyjægerudvalget i DJ.

Dagsorden:
1. Velkomst v/kredsformanden
•

HHM bød velkommen til bestyrelsen og til Finn Hvid Bertelsen
HHM fortalte også om det billede som er ude af en evt. mårhund. Alle jægere bedes holde øje nu
når bukkejagten står for døren.

2. Valg af ordstyrer
•

BJ valgt.

3. Valg af referent – Susanna Vang Møller valgt til fast referent.
4. Godkendelse af dagsorden
•

Godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde
•

Godkendt.
Bemærkning til valg af frivillig person til indberetning af udsætning af vildt – dette forslag er trukket
tilbage.

6. Hunting Skills, med deltagelse af Finn Hvid Bertelsen (ca. 15-20 min)
•

Dette er et arrangement som arrangeres af kreds 6 & 7 i fællesskab.
Finn fortalte om hvad der skulle ske på dagen. Og programmet blev præsenteret. Alle opfordres til
at tage en A3 plakat med hjem til at hænge op. Vi skal have budskabet ud til alle.

7. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden.

•

Er mårhunden kommet til Sjælland? Et lignende dyr er spottet på et vildtkamera på Sjælland og Dj
har bedt alle jægere om at være OBS.
Vi skal stadig være OBS på at CORONA ikke er over.
Der er gang i jægerrådsmøderne. Flere afholdes udendørs. En anden måde at afholde møder på,
mere nærværende.
HHM har igen set på lokaler til materiel. Bestyrelsen gav accept på at HHM går videre med et som
han har set på og kan blive en mulighed.
Ny jægerrådsformand i Nordsjælland – Jimmi Søndergaard Petersen.
Søndagsorienteringer fra DJ – givelige møder og der er nu besluttet at dette fortsætter.
Buekoordinator har sendt mail om at han ønsker at stoppe.

8. Orientering fra HB-medlem om sidste nyt fra hovedbestyrelsen
•

CB var til HB møde – en del af tiden blev brugt til at tale om strategi. Der var ikke det store på
programmet denne gang. Så ikke yderligere nyt.
Der har været afholdt et arrangement i en af kredsene, som følte, at det er en tungt system at
arbejde med DJ og skulle bede dem om hjælp. Dette er taget op over for DJ og dette skal der
arbejdes med, så medlemmerne føler at de får hjælp.
MA kunne fortælle, at der sker en masse iht. udsætning. Vi nærmer os 1/7 hvor div. lovforslag skal
vedtages. Så pt. Afventer vi.
Miljøminister er meget aktiv i øjeblikket – og ikke altid lige heldig iht vores meninger og holdninger.
Sag om duehøg som er fundet døde med gift i sig er blevet diskuteret og en sag som vi som jægere
ikke har brug for.

9. Orientering fra kredskasseren og spørgsmål til samme.
•

Vi har modtaget status på kredens midler. Vi har mange penge.
Roskilde Dyreskue har stadig 120.000 kr. Dette er et budget for sig selv. Der mangler nogle ting til
Dyreskue og det skal vi købe nu.
MobilePay er oprette til Kreds 7
Flexbillet – et super svært program – skal vi uddanne nogen til dette ?.
Vi har fået penge ind for skydevogn som er solgt.

10. Suppleant for kredsformanden i udvalg jf. forretningsorden.
•

Suppleant for HHM som sidder i organisationsudvalget. CB er valgt.
Tilforordnet til reguleringskoordinatoren Jan Sørensen:
ME tager opgaven og prøver at løfte denne. ME vil prøve at trække i de tråde han kan.
Suppleant til uddannelsesudvalget og Riffeludvalget – ME blev valgt.
Flugtskydningskoordinator suppleant - Brian E. blev valgt.

11. Orientering fra bevillingsudvalget møde d. 10.5.2021.

•

215.737,- kr.
Indkommet 4 ansøgninger
Store ansøgninger
Gribskov jagtforening – tilsagn til køb af stor og anderledes græsslåmaskine, som skal kunne udføre
div. opgaver på en skydebane.
Køge Herfølge fået tilskud til anlægning af stor sø
Skovbo jagt fået bevilling til tilskud til nyt gulv,
Tuse næs tilskud til at komme videre med deres bygge projekt.
Der er afsat 25.000 kr. til kurser – efteruddannelse inden for faglige kurser. Jagtforeninger kan søge
på vegne af medlemmerne. Først til mølle.

12. Status oplæg til ny strategi i DJ fra kreds 7.
•

Lars fortalte om det forslag til DJ strategi som nu ligger klar, som arbejdsgruppen har udfærdiget.
En mere enkel strategi og en strategi som vi kan ændre på i takt med at rammerne ændres. Vi kan
ikke lave en strategi som skal gælde fra f.eks. 2022 til 2025.
Der foreligger forslag til ET strategisk mål for 2021:
MÅL at bevare og udvide mulighederne for at udøver bæredygtig jagt.
Forslaget fra Kreds 7 bliver sendt ind til HB som et forslag til ny strategi i DJ.

13. Kort pause (10 min)
14. Fredningssag på vej i Odsherred – orientering.
•

Fredningssagen er trukket tilbage indtil videre af borgmesteren efter stort præs fra borgere mm.

15. Opfølgning på fællesmødet med kreds 1 d. 13.4.2021 – Hvilke tanker har det medført i
kredsbestyrelsen.
•

Der var blandede oplevelser af mødet.
DJ skal til at komme ind i kampen.
Vi skal have vagt kampgejsten ude i distrikterne
Lokalpolitisk indflydelse frem mod kommunal- og Regionsvalget d. 16. nov. 2021 – er det kun sag
for Jægerrådene eller kan kredsen støtte op?
Kan vi som kreds støtte op omkring de jægerråd som har interesse i at komme ud her op til
kommunalvalget. Kan vi stille med nogle mennesker som er politiske engagerede.
Vi skal ikke overtage men vi skal supportere og støtte.
Der blev besluttet at vi går hjem i distrikterne og siger at der er ok at bede om hjælp.

16. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid.

-

-

Kredsmødet lørdag d. 19.6.2021 kl. 9.30-16 i Slangerup Idræts- og Kulturcenter.
Vi gennemgik mødets forløb og hvem gør hvad.
Nyt fra koordinatorerne.
Jagtfeltskydning fuldt booket. Der er over 700 riffelinstruktører i kreds 7, og vi har fået et par
og tyve til at hjælpe til med afviklingen af skydningen. Kredsbestyrelsen er da velkommen til at
kigge forbi og se hvordan man afvikler en skydning i så stort et område.
Leje af forsvarets skydebaner – her skal vi registrere alle brugeres ID nr. og våben nr. og det skal
opbevares i 6 mdr.
Opdatering af årshjul – husk at sende data til kredssekretæren
KOM MED RETTELSER – ellers slettes det gamle
Eventuelt andet nyt
HHM har været ude og set på lokaler til materiel. En ny mulighed er nu havnet på et lokale på
130 m2, 20.000 kr. + moms årligt. Det blev besluttet at HHM arbejder videre med dette projekt.

17. Bordet rundt med nyt fra distrikter og Jægerrådene
•

Der er vedtaget, at der købes telte og 3D dyr til dyreskue.

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

HHM skriver ud om der skal afholdes et ekstra møde hvis der kommer forslag ing til kredsmødet.
Ellers næste møde efter kredsmødet.

19. Eventuelt
•

HUSK at tilmelde kandidater til repræsentantskabsmødet

Således opfattet

Súsanna Vang Møller
Referent

