Kreds 5
Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn
Referat den 04-06, 2015. kl. 19.00-22.00
Glamsbjerg hallen - Mågevej 7, 5620 Glamsbjerg
Mødedeltagere

GGJ – Georg Jensen, kredsformand
PS- Peter Storm, DJ-Kerteminde
CH – Claus Holm, DJ-Odense
FLR – Frowin Lennart Rasmussen, DJ-Nordfyn
TJ – Torben Jensen DJ-Svendborg
JT- Jens Thomsen, DJ-Faarborg
KAR- Kaj Refslund, HB-medlem
KS- Kristian Spodsberg, DJ-Nyborg

Fraværende/afbud

NCJ - Niels Christian Johansen, DJ-Middelfart
MA – Morten Asserbo, DJ-Assens.
Per Bo Sørensen – kredskasserer
PL – Per Larsen DJ-Ærø
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Kreds 5
Punkt 01 -
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Kredsformand – Georg Jensen

Orientering / beslutning
– kreds5

Generel orientering af kredsen virke
Repræsentantskabsmødet 2015 - Evaluering
Evaluering af beslutning på repræsentantskabet vedr. forslag – ”Valg af udvalgsformand”
Vedtagelse af videre procedure for forslaget, som et enstemmigt kredsårsmøde tidligere på året har
vedtaget.

Referat

Forretningsorden for Kreds5 – Kort gennemgang af forretningsorden for nye ansigter.
(se bilag for forretningsorden)
Generel orientering af kredsen virke
Mail fra Ærø, Vil gerne aftræde men søger at finde en ny. Der tages kontakt til person for at høre om der
er mulighed for at forsætte hvis vi lægger møderne tættere på Sydfyn og evt. et enkelt på Ærø
Bedre tilbagemelding til alle hvis man vil have ændret referat, det skal være mere ordret hvad man ønsker
at få ændret.
Har været til:
Møde ang. skydelokalitet på Elmelund. Mail skrevet ang. ønsker men ikke hørt tilbage. Møde ang. DJ
webside, godt møde ny platform ser godt ud, nyt møde 17. august, men ny dato ønskes.
Møde ang.
OCC.
Tilstede ved:
FM jagthorn, godt arrangement.
Kval skydning jagtskydning, administrativt haltede det lidt.
Haglskydeprøve. Møde ang. regulering.
Kommende møde ang hjorteforvaltning.17/6, ikke et åbent møde.
Repræsentantskabsmødet 2015
FLR fremlade kritik fra sit jægerråd som mente at gæstetalerne blev ikke præsenteret ordenligt, dette er
ikke OK. Det er vigtigt at gæstetalere bliver godt behandlet de kommer helt frivilligt enkelte fik blomster
andre intet. Dårlig mikrofon/lyd. Formandens åbningsreplik om at meget var klaret dagen før var ikke i
orden, da repræsentantskabet er højeste myndighed
Evaluering af beslutning på repræsentantskabet vedr. forslag
Punkt tages videre som aftalt i udvalg, vi tages med i behandlingen. Føler ikke at forslag er taget op
ordenligt da det sagtens kunne arrangeres at det blev fremlagt så procedure havde været korrekt. Dette
bør DJ følge op på og hjælpe os igennem og være behjælpelig med at få klargjort så de indkommende
forslag fremlægges i korrekt term.
Forretningsorden for Kreds5
JKF ændret til jægerråd
OCC 1.-3. april, kontakter stadig for at få møde ang. deltagelse. Godt møde hvor der er komet et godt
tilbud hvor kredsen ikke kommer til at betale for deltagelse, det bliver omkostningsneutral. Det bliver en
informations og fagstand, evt. med tema. Der er ikke yderlig hjælp fra HB end der tidligere har været, der
er lovning om tilskud, 2500 kvm er ændret til 200 kvm. Spec. Hunde klubberne kan lave et samlet udvalg
for at udforme deres pladser. Der er ikke ændret holdning fra HB ang OCC at jægerforbundet deltager
mere aktivt pga. der er for mange messer hvor der dermed kræves deltagelse. Andre messer er ikke
samme klasse ang. Provomering, der vil OCC være bedre. Der mangler klar udmelding fra DJ hvordan det
ønskes at proklamer jægerforbundet. Debat om hvor der kommes bedst i kontakt med både medlemmer
og ikke medlemmer jægerer og ikke jægere. Det er ikke ment som en stopklods at man ikke er positivt,
men beslutninggrundlaget menes ikke at være ændret. GGJ orienterede om et møde afholdt ved OCC ang.
en evt. deltagelse af DJ ved det kommende OCC 1. – 3. april 2016. Mødedeltagerne var Kaj Refslund, HB
Torben Jensen, Næstformand, Hans Henrik og Iben, begge OCC. Mødet blev afholdt i en positiv og
konstruktiv tone. Da HB ved Kaj Refslund ved flere lejligheder har til kendegivet, at kredsen ikke kan
forvente yderligere ressourcer stillet til rådighed, er det nødvendigt med nytænkning og et nyt koncept for
evt. deltagelse i 2016. Mødedeltagerne enedes derfor om en DJ stand på ca. 200 m2 udformet som 100%
tema og informationsstand. Kredsens økonomiske engagement vil andrage ca. 15.000 kr. Standen
forventes at kunne etableres på én dag og under messen forventes deltagelse af en repræsentant pr.
Jægerråd (frivilligt om man vil deltage) Efter GGJ´s fremlæggelse fulgte en seriøs debat. Fire
kredsbestyrelsesmedlemmer mente ikke de kunne tilslutte sig forslaget/ideen med den begrundelse, at
intet var ændret ift. en tidligere beslutning. De resterende fem kredsbestyrelsesmedlemmer mente at
konceptet er nyt og derfor retfærdiggør en omgørelse af den tidligere trufne bestyrelsesbeslutning. En
enkelt nej siger til forslaget/konceptet anførte dog, at hvis et flertal i bestyrelsen ønskede at deltage i et
OCC 2016, ville han ikke stille hindringer herfor.
Grundet den meget lige fordeling af for/imod konceptet blev forslaget/konceptet ikke vedtaget.

Kreds 5
Punkt 02 -
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Kredskasserer – Per Bo Sørensen

Orientering – økonomi
Generel orientering
Ansøgninger til tilskud for aktiviteter etc.
Referat

Udsat pga. PS ikke til stede.

Punkt 03 Orientering – økonomi

HB-medlem – Kaj Refslund
Generel orientering
- Orientering vedr. Folkemødet på Bornholm
Deltager på folkemødet, med mange forskellige events. Det nye koncept med udefrakommende er ikke en
forbedring set for den politiske debat.

Referat

Punkt 04 -

Arrangementer for 2015

Beslutning –
arrangementer

Dyrskuet 12, 13, 14. juni.
Mail vedr

Status på dyrskuet
Aftaler på udstiller
Vagtordning
adgangskort. Buejægere kan skaffe hvis der mangler.

Status. Hjælpere er på plads 15 til 20 pr. Dag.
Udstillere er i orden.
Hunde og andre dyr er ligeledes på plads, dog mangler antal.
Vagtordning er dagsbestemt, hvad der skal passes ordnes på dagen.
FLR fortæller at der næsten ikke findes udstillings materiale ved Dj som har overgivet ansvaret til Bording,
man ved ikke hvad man har og hvor det er, Roskilde har suget alt hvad der var tilgængeligt som skal
tilbage til Bording før det kan sendes til Odense, så det er en umulighed på så kort tid dette er ikke godt
nok, Den stakkels Naja har virkeligt forsøgt at hjælpe, men det er systemet der fejler.

Kreds 5
Punkt 07 Beslutning
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Generelle emner:
HB-referater - Morten Asserbo
Der er ønskes en drøftelse af HB-referater med mere gennemsigtighed.
Evt. vedtagelse af fælles udtalelse
Frivillige jagtprøver – Lenneart Frowin
Evaluering på frivillige jagtprøver
Gennemgang af deltagerantal
Hvem skal i fremtiden arrangere frivillige jagtprøver. Måske det er en opgave for Jægerrådene.
Fremtidig rolle for jægerrådene – Georg Jensen
Kan jægerrådene evt. få tildelt andre opgaver
Skal jægerrådene bruges mere aktivt på opgaver som meninger til hjemmeside, kredsaktiviteter etc.
Hvad er egentlig jægerrådets rolle
Status – Elmelund projekt – Kristian Spodsberg + Georg Jensen
Status for jagthundetræningsområde
Status for naturskole
Status for hagl skydeplads

Referat

Skype/telefon mødeafholdelse – Peter Storm
Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen omkring holdning til Skype/telefon i forbindelse med afholdelse af
møder
Vil vi deltage i møder via Skype eller f.eks. webcam
HB-referater
Udsat pga. MA ikke til stede.
Frivillige jagtprøver
Der har ikke været mange deltagere, 101 stk. 38,5 % bestået
Generelt er der underskud ved frivillig jagtprøve og dette er et problem, men stor tilfredshed fra
deltagerne og også jagttegnslærerne.
Fremtidig rolle for jægerrådene
Baggrund er at der forlyder at der ikke sker noget i jægerråd, Kan de arrangere jagtprøver, søger til
kursus og afholder dette, vildttælling, hjortelaug mm. Der bør drøftes hvad der er meningen med
jægerrådene og hvad de formår og ønsker at lave. Der ønskes uddannelser i kommunikation og
foreningsstruktur. Eksempler på hvad der laves i andre råd, disse bør samles op og videreformidles rundt.
Dette tages op i vedtægtsudvalget.
Status – Elmelund projekt
Indvielse af jagthundetræningsområde, det kører godt og der er godt gang i det.
Naturskole er på standby indtil efter sommerferie.
Skydeplads, der er nedsat et udvalg og hvis andre er interesseret kan de komme med. Det bør være
kredsen der afholder dette arrangement
Debat ang. stier, områder hvor der bør være fri for aktivitet. Mener ikke stier er et problem, da det
opfordre til at folk bliver på disse.
Skype/telefon mødeafholdelse
Nogle for, nogle imod. Skype kræver pli og disciplin. Flertal er ikke tilhænger for skype, og de der har
været afholdt i foreningsregi er ikke været i orden.

Kreds 5
Punkt 06 -

bestyrelsesmøde 04-06-15

Evt.

Beslutning – evt.
Referat

Referent: CH

Kalø 1. spadestik tages mandag den 8. juni
HB møde 18.-19. juni
Svendborg er i gang med etablering af skydebane, er lavet om til et naturens hus projekt. Stor hjælp fra
forbund og kommune. 6 områder hvor dette kan lægges, disse skal undersøges.
En forening er ved at træde ud af DJ pga. økonomi. Der kan lejes en Mopa og denne kan lejes af alle,
båden lejes ikke ud på nuværende og dette er problemet. Der hjælpes med at lave opslag på hjemmeside,
dette er et enkeltstående tilfælde og er ikke en opfordring til at alle kan få på.
Flugtskydningsbane, borgermøde på mandag i Fåborg-Midtfyn. Igen stor ros til vores mand i DJ, Også stor
hjælp fra kommune.
HB reguler pris på skydevogn, brug af vogn til haglskydeaspiranter.
Telt er for stort da det er over 50 kvm, dette kræver meget store tilladelser til diverse sikkerhedskrav.
Derfor skal det kun lånes ud som værende under 50 kvm.
Næste møde med koordinatorer i midten af september

