
Referat af vores kredsbestyrelsesmøde den 16.6 2002  

Kl. 17.30 Hos Fløng Jagtforening Hedehusene. 

Tilstede: Torben Bagh, Christian Bærentsen, Bjarne Larsen, Holger Christensen, Jens Klaus 
Jensen, Max Elbæk, Morten Hansen, Ole Hansen, Susanna Vang Møller, Torben Broløs, 
Marie-Louise Munch Achton-Lyng, Sonny Persson. 

Fraværende : Lars Egedal. 

Før kredsbestyrelsesmødet er der flg. Punkter jeg gerne vil igennem.  

1. Velkomst og tak for valget. 
 

2. præsentation og tilhørsforhold. 
Præsentation af ny mand fra distrikt 4. 
Sonny Person fra Gilleleje Jagtforening, og jægerråd. 
 

3. En snak om fremtidige kredsmøder. 
Bl.a. Samarbejdet i den nye kredsbestyrelse. 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Selve kredsbestyrelsesmødes. Har flg. pkt. 
1. Orientering fra kredsformanden om kredsens aktuelle situation.  

 
 

2. konstituering: Næstformand og sekretær samt en web master. 
 
Lars Egedal er valgt som Sekretær 
Morten Hansen er valgt som Webmaster  
Til næstformandsposten var der 2 kandidater Morten og Christian. 
En hurtig afstemning blev igangsat, som endte med 6 stemmer på Morten og 6 
Stemmer på Christian, vores vedtægter foreskriver så simpelt lodtrækning, denne 
løsning findes dog ikke rimelig, og valget er derfor udskudt til næste møde i 
kredsbestyrelsen. 
 

3. Orientering fra Hovedbestyrelsesmedlemmet: 
Seneste nyt fra Hovedbestyrelsen. 
Specielt en gennemgang af de forslag der er på rep. mødet på lørdag. 
 
Vildtforvaltningsrådet arbejder videre vedr. Bla Ænder og udsætning, vi skal 
fremover også arbejde med Marine Nationalparken, her er det Øresund, Kriegers flak  
Samt Lillebælt, som er udpeget. 
Hagl & Riffelprøver er i udbud, Max og Torben vil gerne have materialet tilsendt, 
Marie-Louise vil sørge for dette. 
 
Alle punkter vedr repræsentantskabsmøde blev grundigt gennemgået af Marie-Louise 
Og HB holdning til de enkelte blev fremlagt og diskuteret. 
 

4. Orientering fra kredskassereren om kredsens økonomiske situation. 
 



Der var ingen spørgsmål til fremsendte regnskab. 
 

5. Orientering om kredsens aktiviteter i den nærmeste fremtid. 
 Bordet rundt med bl.a. nyt fra distrikter og Jægerråd. 
 
Max havde gennemført en felt skydning i Bredetved skydebane, stor tak til Alle 
hjælpere, ved god planlægning følger gnidningsløs udførelse,  
Der var virkelig god skydning, nogle deltagere satte skudene hul i hul , andre skød i 

den rigtige retning  Max fremlagde at det er umuligt at holde en fornuftig økonomi 
til disse skydninger, med priserne for leje af banerne, dette skal der arbejdes mere 
med.    
 
Holger fortalte om Naturens dag igen var en stor succes, Naturens Dag på Røsnæs 
søndag, arrangeret af DOF, DN, Danmarks Jægerforbund og Naturskolen 
Det blev bemærket af Poul Olesen at Jagthorns blæserne manglede en DJ Banner, og 
det skal vi selvfølgelig få bragt i orden. 
 
Jens Klaus fortalte om Natur sti på Dyreskuet samt Livstilsmessen samt Naturens dag  
Røsnæs var forløbet fantastisk og der er yderligere 2 i kalenderen. 
 
Susanna  fortalte at huntings Skills løb af stablen Søndag d 14 August 
Dette arrangement er et samarbejde mellem Kreds 6 og 7, og Begge kredens formænd 
vil være tilstede på dag, alle opfordres til at kikke forbi. Da dette er et samarbejde 
mellem Kreds 6 og 7, Skal vi have styr på fælles økonomien, Max tager fat i kreds 6 
kassereren og finder en løsning. 
 

Torben kunne berette om 3 skydninger i Kreds 7 som var forløbet lige efter bogen  

*22/5Jagtskydning  Hedehusene/Fløng 

*29/5 Jagtskydning Hvidebæk 

*12/6 Jæger Sporting, Skovbo 

  
6.  Fastlæggelse af næste ordinære møde.  

 
Årshjulet skal opdateres med HB´s møder og Kredsens møde skal lægges 1 uge inden 
et HB møde, DOG skal kredsen ikke mødes så ofte som HB, der blev foreslået at  
Bruge Duddle ?? Det blev samtidig vendt hvor vidt vi skulle køre rundt i kredsen, et 
par punkt vi lige skal vende igen næste gang. 
Næste Møde D 8. September 2022 kl 1730 i Hedehusene Fløng Jagtforening. 
 

7. Godkendelse af ny koordinator for strand og havjagt.  Indstillet er: Anders Bruun 
Nørring, Knud Den Stores Vej 49D, 1th, 4000 Roskilde. 
 
Anders ønskes velkommen  
 
 
 



8. Skal vi oprette direkte ansvarsområde, eks.vis. 
Roskilde dyrskue og diverse kredsmateriel. Så dette ligger hos 1 
kredsbestyrelsesmedlem der så administrerer det. 
 
Dyreskuet kører videre med Marie-Louise som spydspids, med hensyn til økonomi 
skal der fremlægges en budget til Kredsbestyrelsen, og kredsbestyrelsen godkender en 
budget overskridelse på 10 %, dette er for at give Marie-Louise ro i maven, såfremt 
der under dyreskuet skulle opstår udfordringer som skal løses med det sammen, Eks. 
voldsom regnvejr og et læs flis er løsningen   
 
Max fremlagde hans synspunkt vedr Dyreskuet at dette burde være et DJ arrangement 
og ikke et kreds 7 arrangement, dette skal vi selvfølgelig have som punkt på et senere 
møde, så vi kan få lukket dette emne, engang for alle. 
 
Alt kredsens materiale skal samlet på det nye lager, tælles op jævnfør Max´s lister, 
derefter tages der stilling til fremtiden for vogne og materiel. 
 
Christian er materiel ansvarlig og har det overordnede ansvar. 
Marie-Louise (Rasmus) står for ud/indlevering samt optælling  
Max skriver regninger for udlån   
 
Hvordan indbyder vi vores delegerede til møde lørdag morgen,  
og hvor tid skal der bruges. 
 
Vi har indkaldt til kl 0900 og har efter udsagn fra Marie-louise til kl 0940 hvor vi skal 
være i salen. Vi skal tage godt imod de delegerede og sørge for at de er krydset af, 
inden mødet. 
 

9. Eventuelt. 

Marie-Louise indkalder til evaluering af dyreskues i nærmeste fremtid, Torben Bagh 
inviteres med. 

Johannes fremstiller ofte et negativt billede i sine artikler, dette skal vi have vendt og 
adresseret. 

 
10. Evt.  På gensyn til formands og Rep. Mødet fredag / lørdag. 

Torben takkede for et godt møde 
 


