Referat fra Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
30. maj Jennetvej 146 Ålbæk.
Mødet start kl. 19.00.
Deltagere: Hans Guldhammer, Per Seedorf, Grethe Larsen, Kim Fredholm, Tage Espersen, Leif
Bach, Per Henriksen, Regnar Bæk, Lars Uthsen Holm, Christian Nørgård, Henrik Christensen.
Gæst: Preben Egebo
Afbud: Ole Thomsen
1. Godkendelse af referat fra mødet i februar.
Ingen bemærkninger.
2. Nyt fra Kredsen.
Reguleringsmødet i Himmerland sammen med Ivar Høst gik godt. Der er god aktivitet blandt
reguleringsjægerne. Her bliver erfaringer udvekslet til fordel for reguleringsjægerne. Blandt andet er
mejsekugler godt til mink, samt jord i bunden af fælderne og mørke rør. Der er desuden udformet en
erklæring fra grundejeren om tilladelse til opsætning af fælder. Der bliver skrevet under på at ejeren
har ansvaret for at fælden bliver tilset.
Thy-Mors-Jammerbugt er også meget aktive, og har netop holdt møde.
Der er også planlagt møde i Frederikshavn.
Haretælling, her mangler mange indberetninger. Her kan nu indberettes digitalt over VildtObs og dette
er meget nøjagtigt.
Kredsformænd og udvalgsformænd indbudt til møde i Odense og er kommet med på råd. Det er
meget positivt at blive inddraget i de mange forskellige emner der er igang i DJ.
Vildtplejerådgiveren er nu også kommet ind under kredsen, såvel med økonomi som med
arrangementer. Der blev spurgt til om kredsbestyrelsen havde indvendinger i forhold til retningslinjer
for vildtplejerådgiveren og der var ingen bemærkninger hertil.
Der er kommet en henvendelse fra Tommy Hansen Vildtkonsulent Thy som anbefaler ændring i det
nuværende jægerforum og ved ny sammensætning sørger for central placering udpegning fra
organisationen herunder Kredsen.
Kredsen valgte at følge anbefalingen og udpegede således således Per Henriksen, Kim Fredholm,
Lars Uthsen Jacobsen, Tage Espersen, Leif Bach til Jægerforum Thy-Mors-Jammerbugt.
3. Nyt fra HB
Orientering fra Leif vedr. Krybskytteri, hvor man kan bruge VildtObs til indberetning. Alle indmeldelser
er anonyme.
Der er næsten 600 restanter i Kreds 1 som nu bliver udmeldt. På landsplan er der ca 3700. Men en
opfordring til lokalforeningerne om at få tjekket op på dette, så foreninger som DJ ikke mister
medlemmerne.

Fra Kredsbestyrelsen opfordres JKF-formændene til at skrive ud til formand og kasserer for
foreningerne og spørge:
1. Har I modtaget restancelisten?
2. Har I gjort noget? og såfremt der ikke er gjort noget...
3. Vær venlig at hjælpe os med det det nu, ellers mister vi medlemmer.
De sidste 5 år er der meldt 4000 gennemsnitligt, det vil skal der arbejdes på at stoppe.
4. Nyt fra kassereren
Tallene fra 1. april så fine ud. Kredskassererne har været til møde og har fået årshjul, der viser at bilag
skal være inde den 2. i måneden. Alle bilag skal være originalbilag og det er kun kørselsbilag der må
scannes ind og sendes. (Dette af hensyn til SKAT) Husk registreringsnummer på kørselsbilagene,
ellers bliver dette beløb skattepligtig. Og husk telefonnummeret på kørselsbilagene, så der kan ringes
hvis der er spørgsmål.
Der er lavet bilag i forhold til skydevogn, så det er mere overskueligt at indberette.
Udkast til ansøgningsskema i forhold til puljer i Kredsen blev fremlagt og gennemgået. Bestyrelsen
gav bemærkningerne med til Kredskassereren som tilretter dette. Ansøgningsskemaet skal fremover
benyttes til ansøgninger til Kredsen.
5. Revision af Kredsmødet
Kredsbestyrelsen drøftede afviklingen af kredsmødet.
6. Dyrskuer og udstillinger Hjørring, vedhæftet bilag.
Ansøgningen fra Hjørring godkendtes.
7. Rep. mødet, herunder holdning til indkomne forslag.
Der blev stillet spørgsmål til de indkomne forslag. Supplerende materiale sendes ud og debatteres evt.
over mail.
8. Medlemskategorier. Nyjægerdagen 2013.
Juniorjægerarrangement i kredsen. Ansøgningsmuligheder til Nyjægerpuljen og tilskud til
lokalforeinger ved Preben Egebo.
Preben Egebo uddelte gennemgik materialet og proceduren bag nyjægerdagen.
Der er søgt om midler til dagen og der er bevilget 21.000 til afvikling af denne.
Claus Frahm og Per Kiil som er Naturformidlere kunne evt. hjælpe med bålmad og øvrige aktiviteter.
Her tænkes det at trække nogle juniorjægere med. Der er alene 45 juniorjægere i Kreds 1, så gruppen
ville ikke være overvældede. Tanken er at spørge jagtforeningerne, om de vil være med til at lave et
arrangement i uge 42. Der efterspørges også nøglepersoner som kan deltage den 25. august på
Nyjægerdagen og få inspiration til selv at afholde et arrangement.
Der er et mål i Kreds 1 at afholde 4 arrangementer rundt om i Kredsen årligt.
Det kunne være arrangementer ved naturlegepladser, hytter, jagt, skov, eller andet som juniorjægerne
kunne besøge.

Velkomstbrev til Nyjægere.
Preben fremlagde udkast til nyhedsbrev som fremover vil blive sendt til nyjægere, samt udkast til
nyjæger-riffelprøve og nyjæger-skydeinstruktion haglgevær. Udkastene bliver sendt rundt til drøftelse i
JKF'erne på kommende møder.
Ansøgninger til Nyjægerpuljen
Puljen er forøget til 200.000.
Ligefra kurser, vildtpleje, etablering af rævegrav, skydepram, skydetårn, gives der til.
Ansøgningsskema ligger på forbundets hjemmeside til udfyldelse og indsendelse til DJ.
Lokalforeingspulje.
Husk ansøgninger til efteråret.
9. Kurser i kredsen v/Grethe Strauss
Her blev efterspurgt metoder til at få udbredt flere kurser i kredsen. Det tegner til at der er stærk
søgning til forskellige kurser som f.eks. Lokkejagt på ræv, hygiejnekursus, ladekursus,
udsætningskurser.
Der var tilbagemelding på at det kunne være en fordel at der var mere direkte henvendelse på
konkrete kurser.
KB opfordres til at kigge i baglandet om der er foreninger som kunne være emner til at holde kurser
fremover.
Derudover opfordres KB/JKF-formændene at kigge i kalenderen allerede nu til evt.
organisationskurser i Januar/februar/marts.
10. Eventuelt.
Der var en drøftelse af sværhedsgraden af at oprette og vedligeholde websider i DJs system. Her
opfordredes til at holde en erfa-aften i Kredsen.
Orientering om jagten på forsvarets arealer.
Problemer med indberetning af nye medlemmer.
Fællesarrangement den 10. august - Fisketur.
Møde den 17. september KB-møde i Hanstholm reservat. Hos Tage.
KB-møde den 9. november på Mors. Kim.
Mødet slut 22.50.
Kredsmødereferatet underskrevet af:

