Kreds 5

bestyrelsesmøde 30-03-15

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn
Referat den 30-03, 2015. kl. 18.00-22.00
Ullerslev Kultur & Fritidscenter, Skolevej 2 - Ullerslev
Mødedeltagere

GJ – Georg Jensen, fungerende formand
PS- Peter Storm, DJ-Kerteminde
CH – Claus Holm, DJ-Odense
FLR – Frowin Lennart Rasmussen, DJ-Nordfyn.
NCJ - Niels Christian Johansen, DJ-Middelfart
MA – Morten Asserbo, DJ-Assens.
TJ – Torben Jensen DJ-Svendborg.
JT- Jens Thomsen, DJ-Faarborg
PL – Per Larsen DJ-Ærø
HKN - Hans Kristian Nielsen, reguleringskoordinator + hjortegruppen Fyn
JWK: Jørgen W. Knudsen Jagthorn.
KB - Kim Broholm, vildtplejerådgiver
LN – Lars Nyholm, Skydevognskoordinator
SJ – Steffen Jensen – Buejægerkoordinator
CL - Claus Lykke, Friluftrådet./ Kursus
KN – Karsten Nielsen, Strand/ Havjagt

Fraværende/afbud

KAR- Kaj Refslund, HB-medlem
KS- Kristian Spodsberg, DJ-Nyborg
HJN - Henrik Jesper Nielsen Schweisshundekoordinator
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Kredsformand – Georg Jensen

Orientering / beslutning
– kreds5

Generel orientering af kredsen virke
Evaluering af kredsårsmødet med fastlæggelse af mødedato for næste års årsmøde
Repræsentantskabsmødet 2015 - Fastlæggelse af en evt. mødedato med de delegerede til
repræsentantskabsmødet (formøde)
Evaluering og drøftelse af vedtagende forslag på årsmødet – ”Valg af udvalgsformand”

Referat

Status for opbevaring af OCC ”Badekarret”
- Hvad skal vi med det fremadrettet?
- Der er høj pris på leje forbundet med nuværende lejemål. Nyt lejemål skal evt. findes.
- Findes der alternative til opbevaring?
- Kan vi evt. komme af med det på anden måde?
Man skal MELDE TILBAGE både om man kommer eller ikke kommer til møderne.
Deltagelse siden årsmødet: i Tv2 Fyn, hjortegruppens årsmøde, møde Sollerup frivillig jagtprøve,
Langeland-Midtlangelands jagtforening ang. markvildtlav, Strandager jagtforening nyt klubhus.
Har ligeledes været testperson af betalingsmodul. Kursuskoordinatorerne er ikke kun positivt stemt, pga.
ingen/svært opfølgning på hvor mange der deltager, men dette følges der op på så dette kan lade sig
gøre.
Teltvognen placeres i Ringe sammen med skydevognene hurtigst muligt. LN giver besked når det er
muligt.
FLR sørger for udskiftning af låsen til lokalet på Højstrupvej i samarbejde med udlejer. Efterfølgende
udleveres et meget begrænset antal nøgler, til personer, der har et hyppigt behov for adgang.
Kredsårsmøde: Lidt tamt møde, ikke de store debatemner. Meget lidt deltagelse fra delegeret, ingen
spørgelyst. Næste årsmøde 2. marts.
Repræsentantskabsmødet 2015 - Formøde 21. april kl. 19:00, Ejby Hallerne kl. 19.00
Evaluering og drøftelse af vedtagende forslag på årsmødet – ”Valg af udvalgsformand”
Ønske fra HB om at vi havde orienteret HB, således de havde kunnet agere og strammet op på dette,
Dette var deres ønske i stedet for at det blev til et forslag til rep. møde.
Status for opbevaring af OCC ”Badekarret”
Badekar adskilles og lejemål opsiges. MA, Hans Erik, PS, LN og GJ står for dette.

Punkt 02 -

Kredskasserer – Georg Jensen

Orientering – økonomi
Budget for 2015 –
Ansøgninger til tilskud for aktiviteter

Referat

-

Indvielse – Elmelunde Jagthundetræning

-

Dyrskuet

Indvielse – Elmelunde Jagthundetræning: Bespisning af 75 personer, CL fremsender budget til GJ.
Dyrskue: DJ søges ang. tilskud ”Team Dyrskue” laver overslag ang. priser.
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Konstituering af kredsbestyrelse og koordinator for 2015

Beslutning
jf. vedtagelse på kredsårsmødet, er det kredsbestyrelsen, som udpeger koordinatorerne til de enkelte
pladser.
-

Genudpegning af nuværende koordinator

-

Udpegning af koordinator til ledige pladser
Jagtsti koordinator

Referat

-

Valg af næstformand for kredsbestyrelsen.

-

Valg af kredskasserer. Præsentation af kandidater

Genudpegning af nuværende koordinator.
Udpegning af koordinator til ledig plads – Jagtsti
Der skal arbejdes for at finde en. Marianne laver et indlæg i jæger, samt skrivelse til
jagtforeningsformænd skal laves for at finde en.
Valg af næstformand for kredsbestyrelsen. TJ og NCJ stiller op, TJ valgt.
Valg af kredskasserer. Præsentation af kandidater. Per Bo Sørensen og Frands Frandsen stiller op. Per Bo
Sørensen valgt. Skæringsdato for tilsendelse af bilag m.m. er 1. maj

Punkt 04 -

Arrangementer for 2015/2016

Beslutning –
arrangementer

-

Hvilke arrangementer skal vi deltage i 2015?

Dyrskuet 12, 13, 14. juni.
-

orientering om priser og ønsker fra Det Fynske Dyrskue
bemanding
opstilling
aftale med BJK Jagtforretning
aftaler med hundeklubber

Jagt & Outdoor 2016
-

Drøftelse af evt. deltagelse i Jagt & Outdoor (OCC) 2016
Status på strategi fra DJ generelt i forhold til profilering på Jagt & Outdoor
Status på tildeling af økonomiske midler til Jagt & Outdoor

Dyrskuet 12, 13, 14. juni.
Priser og ønsker fra Det Fynske Dyrskue: 15.600 kr. for standpladsleje.
Bemanding: Hvert jægerråd skal forsøge at skaffe minimum 2 personer til hver dag, gerne flere.
Opstilling. Bemanding er på plads
Aftale med BJK Jagtforretning. Er aftalt
Aftaler med hundeklubber. Laver JT
Møde afholdes 26.marts. Konservator vil gerne deltage igen. Bugejæger deltager. Opgaver uddelegeret.
Jagt & Outdoor 2016
DJ vil ikke deltage i planlægning og har ikke vist interesse, men vil gerne give tilskud. Ud fra dette ønsker
kredsen at lægge dette arrangement på standby.
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Referat
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Koordinator – hver koordinator kan fremsende emner/orientering til drøftelse

















Medlemskoordinator, Kristian Spodsberg.
Nyjægerkoordinator, Lennart Frowin
Riffelkoordinator, Peter Storm.
Hundekoordinator, Niels Chr. Johansen.
Strand- og Havjagtkoordinator, Karsten Nielsen
Friluftsrådet koordinator, Claus Lykke + Knud Hansen.
Kursuskoordinator, Claus Lykke
Flugtskydningskoordinator, Morten Asserbo
Webkoordinator, Kristian Spodsberg.
Jagthorn, Jørgen Knudsen
Jagtsti. Post verkant
Mårhunde, reguleringskorps og beredskab, Hans K. Nielsen.
Hjortegruppen, Hans Kristian Nielsen
Skydevogn, Lars Nyholm
Vildtplejerådgiver. Kim Broholm
Buejægerkoordinator – Steffen Jensen

Husk generel procedure, at ting der ønskes orienteret om såsom resultater, dato etc. Skal fremsendes
skriftligt inden mødets afholdes til Georg Jensen.
Dette er ønskeligt af hensyn til det tidsmæssige aspekt.
 Nyjægerkoordinator: Møde afholdt ang. nye jagtprøver, skævheder er rettet. Opdateringskursus af
censorer for frivillig jagtprøve afholdt som eneste kreds.
 Riffelkoordinator: Kursus/årsmøde for instruktører med 30 deltagere med opdatering af nye emner og
tiltag. Der er indkaldt til møde for at få afklaring på divergenser vedrørende kommunikation mellem
koordinator og formand. Der er mange instruktører der ikke er aktive, og disse er svært at skabe sig
oversigt over, der skal være mulighed for efteruddannelse af riffelskytter, således at folk ikke tager
instruktøruddannelsen for at blive bedre skytter.
 Hundekoordinator; 2 markprøver i foråret. 1 apporteringsprøve. 2 udvidede apporteringsprøver. Ny
lærer til uddannelse af instruktører er et stort plus.
 Strand- og Havjagtkoordinator: Henvendelse fra forbund ang. samling af havlitter til undersøgelse af
fodretilstand, dette er gjort men ikke hørt noget herfra endnu.
 Friluftsrådet koordinator: Årsmøde 7. april, overvejelser om at finde nogle fra hver kommune til
deltagelse i repræsentantskabsmøde.
 Kursuskoordinator: Tilmelding går ikke igennem koordinatorerne, men direkte via forbund. Der bør være
en behovsanalyse om der er brug for kursus inden der uddannes instruktører, dette tages op på
forbundsregi.
 Flugtskydningskoordinator: Kval. Skydning i Kærby Mose 31. maj kører efter planen. Usikkerhed med
udkast til sikkerhedsbestemmelserne udsendt fra forbund, disse arbejdes der på.
 Jagthorn: Kredsmesterskab/duelighedsprøve 12. april forløber efter planen. 30 maj FM på Kærsgaard,
godt samarbejde med lokal forening, med problem med forbundet der ikke yder den forventet støtte,
forventer at man som frivillige laver postarbejde med rundsendelse af post. Dette skal laves fra
forbundet som er aflønnet. 3. april 2016 duelighedsprøve og kredsmesterskab.
 Mårhunde, reguleringskorps og beredskab: 2 mårhunde sat ud sidste onsdag. Reguleringsjægere 40
uddannet. Orienteringsmøde forespurgt om dette kan afholdes i april. Nyt kursus i uddannelse af
reguleringsjægere afholdes til efteråret. Kredsen yder ikke tilskud til forplejning til kurset
 Hjortegruppen: Årsmøde afholdt. Plan om forvaltning skal laves for fremtidig afskydning. Forvaltningen
på Fyn bør køre efter lavopdelingen/kommuneopdeling
 Skydevogn: Få indtegninger, men stigende. Instruktion ang. ny maskine med høj due som er mulig
fremtidig indkøb. Der laves udkast til økonomi som forlægges før evt. køb.
 Vildtplejerådgiver: Stor forespørgelse nu det er forår. Nyt markvildtlav er oprettet. Naturpris, Indstilling
inden 15. april.
 Buejægerkoordinator: Ikke godt samarbejde med forbund. Buejægerforeningen sætter sig ned og laver
sikkerhedsforskrifterne. Nyjægerjagt er afholdt med stor succes.
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Jens Thomsen – gennemgang af PBS-gebyr for kontingent

Beslutning
-

Der ønskes en drøftelse af problematikker i forbindelse med opkrævning af gebyr på 25,00 kr.
ved manglende tilmelding til PBS i forbindelse med kontingentbetaling

-

Hvorfor gælder det også ekstra ordinære medlemmer som i forvejen er tilmeldt PBS på ordinært
medlemskab?

-

Hvorfor pålægges der et gebyr på alle ny indmeldelser?

-

Jf. bilag og vedtagelse nedenfor gælder forslaget kun for medlemmer, som ikke er tilmeldt PBS
Det gælder derfor ikke for nye medlemmer

Bilag

Jens Thomsen ønsker en fælles erklæring, hvilken fra Kreds 5 omkring emnet.

Der henvises til HB-møde d. 12. juni 2014, hvor procedure er vedtaget
Sag nr. 71: Kontingentopkrævning 2015
Ansvarlig
HVE
Sagsfremstilling Det er tidligere besluttet i HB at der skal pålægges et gebyr på de medlemmer der
ikke har tilmeldt deres opkrævning til BS.
Det er også tidligere besluttet, at de foreninger der selv forestår opkrævningen af
deres medlemmer, skal have fremrykket betalingsfristen til 10. januar, som også er
betalingsfrist for alle andre medlemmer.
Administrationen vil komme med et oplæg vedrørende kommunikation af
beslutningerne, samt en beregning vedrørende beløbets størrelse.
Beslutning:

Referat

Punkt 06 -

Det indstilles at Hovedbestyrelsen:
Vedtager et gebyr til medlemmer der ikke er tilmeldt BS på kr. 30,00.
Kommunikation omkring fremrykket betalingsfrist for foreninger der selv opkræver kontingent.
Ordre at EDB leverandør skal ændre således at medlemsservice kan krydse af at det er nyindmeldt og
derfor ikke gebyr.
Ved flere medlemskaber skal alle være tilmeldt PBS, DJ har pligt til at tilbagebetale uretmæssigt opkrævet
gebyr til alle der er fejlagtig opkrævet gebyr, dette bør sættes i bladet og orienteres at der er mulighed for
at få dette gebyr tilbage. Forslag: Hvis pengene sendes tilbage til foreningerne kan disse returnere
pengene til de respektive personer.
Evt.

Beslutning – evt.
Referat

Referent: CH

Skydebaner: forsvarets baner tidligere lånt, men godkendelserne er begrænset, der skal arbejdes med at
lave civile godkendelser af banerne, således er der ingen problemer. Dette bør der undersøges nærmere
og ligeledes følges op på om hvilke baner der er på Fyn der kan anvendes.
Falke som skrammer i forbindelse med forstyrrelse fra fugle: dette orienteres der ved kommende
jægerrådsmøde.

