Kreds 5

bestyrelsesmøde 16-02-15

Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn
Referat den 16-02, 2015. kl. 19.00-23.00
Brobyværk Kro Marsk Billesvej 15, 5672 Broby
Mødedeltagere

GGJ – Georg Jensen, fungerende formand
KS- Kristian Spodsberg, DJ-Nyborg
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.

Fraværende/afbud

KAR- Kaj Refslund, HB-medlem
HKN – Hans Kristian Nielsen, Formand for hjortegruppen Fyn
PL – Per Larsen DJ-Ærø

Punkt 01 -

Fungerende kredsformand – Georg Jensen

Orientering / beslutning
– kreds5

Generel orientering af kredsen virke
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?
Evaluering af Jægerråds møder i de 10 kommuner
- Hvad har virket?
- Hvad får folk til at deltage?
- Kan vi evt. gøre ting anderledes, så der kommer mere fokus på årsmøderne?
Evaluering af formandsmødet i dec. med resten af DJ

Referat

Drøftelse af arbejdsopgaver generelt i kredsen
Velkommen til Torben, ny mand fra Svendborg.
Der er kun kommet 1 ansøgning til årets jagtforening.
Formand har været stedfortræder til møde i flugtskydningsudvalget.
Der har været enkelt kontrovers med person fra anden kreds, men er afklaret.
Mangler feedback fra enkelte koordinatorer, som har været svær at komme i kontakt med.
Kun få tilmeldte til årsmødet, dette blev debatteret om årsmøde skal laves om til dagsmøde igen.
OCC, endnu ikke fundet noget lokalitet til badekar, debat om hvad der kan gøres med det. Der tages fat i
dem der har lavet badekar inden for 14 dage, derefter forsøges at sælges det hvis ingen løsning er fundet.
Skydevogn fundet lokale til, men højstrup bør stadig beholdes da lokaliteten er bedre for opbevaring af
andre remedier. Når skydevogne er på plads, ses der på om der er mulighed for at være samme sted med
resten af opbevaringen.
Jægerrådsmøde, der skal være et tema for at få folk til, praktisk emner, folk vil ikke så meget politik.
Jægerrådsmødet skal være kort (forslag ca. 1 time), Diskution tages op på kredsmøde. Der ligger skjulte
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emner i fremlægningerne/indlæg fra inviteret personer, som sagtnes kan tages op på Jægerrådsmødes
dagsorden. Men der mangler stikord tidligere, således dette kan komme med på dagsorden.
Der er for få menige medlemmer uden tillidsposter til jægerrådsmøderne, dette skal der gøres noget ved.
Lidt forviret formandsmøde, mere orienteringsmøde end debatmøde. Andre syntes det var et godt møde,
men for lidt tid til debat. Der mangler referet fra møde, ellers er det åbent til at kunne ændre
indkommende indlæg. Færre punkter og mere dyberegående i nogle fære emner er kredsens holdning.
Arbejdsopgaverne: Der er mange ”sekretæropgaver” for formanden, tilbagemeldinger tilbage til forbundet,
dette bør drøftes om dette kan lægges over på flere hænder. Tages efter konstituerende møde.

Punkt 02 -

Kredskasserer – Georg Jensen

Orientering – økonomi
Budget for 2015 – Hvad har vi af store udgifter for 2015

Referat

-

Dyrskuet

-

Kredsårsmøde

Dyreskuet og kredsårsmødet er store poster, budgettet er overskredet med 33.000 pga. OCC. Dette vil vi
ikke bruge kredskassen til fremover. Der er fra HB nedsat en gruppe der skal evaluere hvilke messer der
fra forbundets side af vil deltages i. Der er ikke nok opbakning oppe fra, det hele er baseret på frivillig
basis og dette holder ikke, både HB og ansatte skal deltage. OCC lægges i dvale indtil forbundets
vildtafsætningsudvalg kommer med klar melding om mere opbakning.

Punkt 03 -

Arrangementer for 2015

Beslutning –
arrangementer

-

Hvilke arrangementer skal vi deltage i 2015?

Eksempel:
-

Dyrskuet 12, 13, 14. juni. Hvem skal være ansvarlig? Ejgil Jensen har tilkendegivet, at han gerne
hjælper og er en del af styregruppen.

-

Ejgil påpeger ligeledes med erfaringer fra 2014, hvor Ejgil var ansvarlig, at hjælperne bør starter
weekenden før med opbygning.

Referat

Dyreskue, Ejgil og Jens er tovholder, og ideer sendes til dem som så planlægger forløbet.

Punkt 04 -

Medlemsstatus - KS

Beslutning –
arrangementer
Referat

-

Orientering omkring nye tiltag for medlemsafdelingen – kursistmappen etc.

-

Er der nogle steder vi skal være mere opmærksom i forbindelse med fastholdelse af medlemmer

Kursistmappe, er lavet om til velkomstmappe med mindre, men bedre info.
Fastholdelse af medlemmer, responstid ved indmelding er 2-3 uger og dette er ikke godt nok. Gebyr for
manglende PBS tilmelding, også på nye indmeldelser. Det er ikke i orden.
Som formand for jægerrådet bør man have adgang til medlemsservicen for at kunne servicere medlemmer
ordenligt.
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Flugtskydningskoordinator - MA

Beslutning –

Referat

Kredsinstruktør flugtskydning, hvad vil vi og hvordan skal de fungere i kreds 5
Flugtskydning, DM i Herning, hvem deltager som hjælpere
Dette tages senere pga. mødets tidsramme.

Punkt 06 -

Drøftelse og vedtagelse af procedure for kredsårsmødet d. 23-03-14

Orientering – kreds

-

Procedure for tilmelding

-

Kontrol af tilmeldte og økonomi for disse

-

Procedure for koordinator beretninger

-

Indehold og drøftelse af selve mødeafholdelsen

-

Håndtering og procedure for koordinator beretninger

-

Drøftelse af fremtidig åbne poster – jagtsti koordinator + kredskasserer

Dagsorden: Kredsmøde den 8. marts 2015
1. Valg af stemmetællere.
2. Valg af dirigent
3. Beretning om kredsens virke i 2014
4. Beretning for fagkoordinatorer. (der henvises til udsendt materiale)
5. orientering om kredsens økonomiske forbrug.
6. Valg af fagkoordinatorer jf. § 18 stk. 5
7. Valg af kredsformand (vælges for 1 år) jf. § 22 stk. 2
8. Valg af repræsentantskabsmedlemmer jf. § 23, stk. 2 nr. 4
9. Årets Jagtforening 2015
10. Indkomne forslag
11. Orientering ved HB medlem Kaj Refslund
12. Orientering ved Formand Claus Lind Christensen.
13. Orientering ved Direktør Michael Stevns.
14. Eventuelt.
Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, og som ikke fremsættes af
kredsbestyrelsen, skal være vedtaget på et møde i JKF, eller af en lokal jagtforening
i JKF området.
Alle forslag skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest 3 uger før kredsmødet
(15. februar 2015)
Tilmelding til kredsmødet skal ske senest den 15. februar 2015 til JKF formanden i
din kommune, med angivelse af følgende: Navn, adresse, telefon nr. meget gerne
en mail adresse og DJ MEDLEMS NR.
Der er indtegning til mødet kl. 9.00
Mødet starter kl. 10.00
Forplejning under mødet:
Kl. 9.00 Kaffe/the m/brød + ost og syltetøj
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kl. 12.00 Lun/kold buffet incl. en øl eller vand.
Kl. 14.00 Eftermiddags kaffe/the med kage.
Pris: 250,00 kr. pr. deltager, som skal være indbetalt senest den 15. februar 2015
til konto: 7854 - 1295123
HUSK AT OPLYSE NAVN OG DJ MEDLEMS NR: VED BETALING.
DER ER IKKE MULIGHED FOR TILMELDING EFTER TILMELDINGSFRISTEN DEN 15.
FEBRUAR 2015
Referat

Procedure for tilmelding: OK, men ændres fra næste år således indbetaling med korrekte oplysninger er
nok og jægerrådsformand kun tager sig af dem der ikke er tilmeldt korrekt.
Kontrol af tilmeldte og økonomi for disse: OK, lister afstemt.
Procedure for koordinator beretninger: Mangler beretninger fra enkelte. Når disse er modtaget, sendes
rundt til jægerrådsformand som sender ud til tilmeldte.
Indehold og drøftelse af selve mødeafholdelsen: Input, tale om opbakning og arrangement. Fortælle mere
om de forums som kredsen deltager i. Skabe debat om nye ting, hvad syntes der om udsætning, spørge
om hvad der ønskes som debatindlæg næste år. Lave årsmøde om til aftenmøde i 2016.
Håndtering og procedure for koordinator beretninger: Tillades kort tillæg til årsberetning, hvis beretning
skal støttes op af forklaring, dirigent skal være skarp på tid, tidsskema udleveres til dirigent (KS)
Drøftelse af fremtidig åbne poster – jagtsti koordinator + kredskasserer: Kandidat til kassererposten har
tilbudt sig, som flere kan - ud fra deres kenskab til person - støtte op om.
Jagtsti koordinator mangler og person skal nok findes i jagtsti kredsen. Jagtsti afholdes i kreds 4 (Vejen)
26. april, tilmelding til Gunnar Malmkjær.

Punkt 07 -

Elmelund – skovrejsningsprojekt

Orientering
Drøftelse af aktiviteter/grene som DJ deltager i
-

Naturskole

-

Haglskyde plads

-

Hundetræningsområde

En generel fokus på optimal indflydelse
Fremlæggelse af kommissorium for Elmelund Jagthundetræning
-

Der har været afholdt møder med alle interessenter indenfor jagtforeninger, specielklubber og
instruktører

Referat

Hvad kan vi forvente fremadrettet

Hundetræningsområde kører på skinner.
Haglskydeplads, laves på samme måde som hundeområde, arbejdsgruppe nedsættes når man er klar til
dette.
Naturskole, er noget andre orginationer skulle løfte, men intet er kommet ind. Naturvejleder burde
ansættes på deltid. Derfor ingen naturformidling på nuværende tidspunkt. Konsekvensen hvis vi sætter
hård mod hård kan være at vi ikke får kreddidten for at bygge dette op, skal tages op på grønt råds møde.
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Hans Kristian Nielsen vil orientere om sidste nyt fra den Nationale hjortegruppe?

Orientering
Referat

Dette tages senere pga. afbud

Punkt 09 -

Evt.

Beslutning – evt.
Referat

Ønske om tilskud til afholdelse af FM i jagthornsblæsning, der er ikke sket justering af tilskud de sidste 10
år fra DJ, trods alt er steget med op til 50 %. Dette er manglende rettidig omhu fra jagthornsudvalget og
disse bør stille en underskudsgaranti, det er ikke kredsen der skal afholde udgiften til et
forbundsmesterskab.
Mangler info om reguleringskorps til jægerforum, om hvordan dette formidles i grønt råd.
Orientering om skydebane i munkebo, ønske om at få skydebanekoordinator til at tage sagen, punktet
tages op på næste HB møde, da arbejdsbyrden er meget stor for denne koordinator.
Sikkerhedsbestemmelser for skydestandpladser, disse er ikke i orden og nye skal laves. DJ Udvalg
nedsættes for at lave nye.
Forslag stilles til rep. møde om 2 eller 4 års turnus gældende for udvalgsformænd.

Referent: CH
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