
 

 

 

      

Referat kredsbestyrelsesmøde kreds 7 
 

Sted: Vestsjællands Jagtforening, Lynglodden 4, 4400 Kalundborg 

Dato/tid: torsdag d. 24.2.2022 kl. 17.30-ca. 22.00. (spisning fra kl. 17.30-18) 

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 (TC), Max Elbæk (ME), Susanna Vang 
Møller (SVM), Torben Broløs (TB), Ole Hansen (OH), Jens Klaus Jensen (JKJ), Holger Christensen (HC) 

Afbud fra: LEJ, TB og FP 

Dagsorden: 

1. Velkomst v/kredsformanden 

- Formanden bød velkommen  

 
2. Valg af ordstyrer  

- Bjarne Larsen valgt 

 
3. Valg af referent  

- Susanna Vang Møller valgt til fast referent. 

 
4. Godkendelse af dagsorden 

- Div. ændringer af rækkefølge 
 

5. Godkendelse af referat fra sidste møde  

- Kommentar til referat iht. HHM punkt. Referat fra sidst er blevet tilrettet således at 
alle fremmødte KB medlemmer nu har godkendt referat. KB pålægger HB at 
viderebringe den udfordring som KB i kreds 7 har oplevet iht. det omtalte punkt.  

- Hvis Dj sætter projekter i søen så skal de huske at informere den pågældende kreds. 

 
 
 
 



6. Orientering om kredsens aktuelle situation fra kredsformanden. 

- DJ ung måtte aflyse arrangement 12/2 pga. manglende tilmelding. Der forsøges 
igen i april. 

- Jægerrådsmøder mm er i fuld gang. Meget begrænset fremmøde generelt overalt. 
- Masser af aktiviteter uden Corona – dejligt. 

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

- Minister underskrevet bekendtgørelse om udfasning af bly pr. 31.03.2024. Godt 
bruge på skydebane men ikke til dyr. Det bliver ikke forbudt at købe det.  

- Stor sag om mærkning af samtlige våbendele. Om du køber et våben som er reg. 
Efter 1 april 2018, så skal alle dele været mærket med nr. Man afventer svar fra 
rigspolitiet på hvordan det skal gøres og af hvem.  

- Haglprøver og riffelprøver skal til offentligt udbud til sommer og vi håber vi vinder 
udbuddet. 

- Pulje under miljøstyrelsen til forskning inden for vildtælling. Landbaseret pattedyr. 
DJ har søgt og har fået tilsagn til 8-10 projekter. Spændende at følge med hvad 
dette kommer til at munde ud i.  

 
8. Orientering fra kredskasseren og spørgsmål til samme. 

Informerer om året der er gået.  

- Der er kommet flere penge til Roskilde Dyreskue og alm. Udstillinger.  I alt 20.000,- 
kr.  

- Der er skåret lidt i div. andre poster.  

 
9. Drøftelse om procedure vedr. udpegning af medlemmer i vakante pladser i kredsbestyrelsen  

- Vi bliver nød til at holde os til hvad der står i vedtægterne iht. valg af medlemmer.  

 
10. Kredsens aktiviteter i nærmeste fremtid. 

- Forberedelse til Kredsmødet tirsdag d. 15.3.2022 kl. 17.30-22.00 i Hedehuset, 
Hovedgaden 371B, 2640 Hedehusene.  (Bilag med indkommet forslag vedlagt) 
*pt 185 tilmeldte 
*Dirigent accepteret valget 
*Referat optages 
*Brian Elbæk sammensætte PowerPoint 
*4 borde til indskrivning: 
1: Ole og Holger.  
2: Jens K og Bjarne 
3: Susanna og Torben 



4: Christian og ? 
 
Hedehusene Fløng sørger for op og nedtagning af borde og stole 
 
Iht gældende vedtægterne er det muligt at stille op for flere jægerråd. KB har besluttet 
sammen med kredsformand at man kun har en stemme til rep.møde. dette med ref. til 
vedtægterne §14 - stk.6 - pkt. 6.  
 
 
Indkomne forslag 6 stk.   
 

- Nyt fra koordinatorerne. 
Jagt og natursti – forbundsmesterskab i jagtsti savnes. Det er lidt uklart hvem der har 
bolden. 
Duelighedsprøve i jagthorn. Andre kredse har haft manglende tilmeldinger og har slået 
sig sammen. Men i kreds 7 forventer man at afholde prøven – 27/3 i Kalundborg 
Feltskydning bliver 28-29 maj i Bredetved, Holbæk 
Frivillige jagtprøver er slået op på kredsens hjemmeside 
Dyreskue er i gang med planlægning. 27-29 maj.  
 

11. Drøftelse af foreslået aktivitet, fællesmøde, kredsbestyrelsen, koordinatorer og 2 
repræsentanter fra hver jagtforening i kreds 7s område. 
- Invitere ind til en snak / møde med kredsbestyrelsen, koordinatorer mm. Vi bringer 

ideen op igen efter kredsmødet med henblik på afholdelse i efteråret 
 

12. Bordet rundt med nyt fra distrikter og Jægerrådene 
- Der er store udfordringer med at indkalde til møde i distrikterne. Der er ingen respons 

og ingen tilmeldinger.  

13. Fastlæggelse af dato for næste møde i KB. 
Der vil komme forslag ud med dato. 
 

14. Opdatering af årshjul – husk at sende data til kredssekretæren 

15. Evt. 
 

 
*** Lukket punkt 
        Kredsbestyrelsen er blevet orienteret om processen til indstilling af kandidater til NNP…. 

 
 

    

   


