KB/Koordinatormøde torsdag den 13. februar kl. 17.30
Flejsborg skydecenter, Gattenvej 29, 9640 Farsø.

Deltagere:
Per Henriksen, Leif Bach, Tage Espersen, Erik Bak, Niels Quist, Kim Fredholm, Grethe
Jakobsen, Ole Thomsen, Kristian Slyk, Hans K. Mikkelsen, Lars Guldhammer, Christian
Nørgård, Morten Kærsgård, Regnar Bæk, Per Seedorf, Andreas Bruhn, Ulrik Holm, Bjarne
Rasmussen, Tage Espersen, Henrik Juul Jensen,
Afbud:
Poul Beith Jensen, Henrik Styrbæk Jensen, Per Lindegård, Preben Egebo, Mikael K.
Samsøe.

Referat:
1. Opfølgning af referat fra sidste koordinatormøde.
Ingen bemærkninger.
2. Nyt fra Kredsen
JKF-møder er afviklet og det er gået fint. DJ’s tiltag med at reklamere for flere deltagere har
ikke slået igennem. Der har været de samme deltagere som forrige år.
En direkte kontakt virker godt og der kunne evt. inviteres koordinatorer med til at give input, så
man gør årsmøderne lidt mere levende.
Der var forslag om at lave en fællesstrategi i forhold til JKF-bestyrelserne.
Der blev samtidig opfordret til at huske 11. og 12. april hvor JKF kommer på dagsordenen på
Kalø. Det er en udviklingsdag for JKF-bestyrelser afholdt af DJ med deltagelse af Christian
Gøtche.
Jægerforummøde i Thy. Fint møde hvor der arbejdes med Gamefair som er den 12. oktober i
efterårsferien afholdes ved Vandet Sø. Sæt gerne kryds i kalenderen her, da der skal bruges
mange hjælpere.
Riffelkoordinator: Henrik Styrbæk Jensen stopper og der arbejdes på at finde en til at overtage
denne post. Ligesom der arbejdes på at der kommer en ny på posten for hundekoordinator.
Der bliver meldt rundt på mail, når navnene er kommet ind, dette sker inden kredsmødet, så
de kan blive godkendt.
Der skal nedsættes en følgegruppe til jagtens hus. Fra hver kreds skal der udpeges en til
deltage i gruppen. Gruppens opgave er at følge op på projektet og fremdriften i dette, samt
økonomien. Gruppen kommer til at stå til ansvar for repræsentantskabet.
Tage Espersen indstilles af kredsbestyrelsen til gruppen.

3. Kredsens økonomi
Orientering fra kassereren: Husk at benytte de nye bilag på kredsens hjemmeside. Husk at
sende originale bilag ind. Det kan ikke scannes. Dog kan kørsel scannes. Bilag skal
indsendes senest den 2. i måneden for at komme til udbetaling næste 1. i måneden.

4. Udstillinger og arrangementer - se bilag
Der er kommet 2 ansøgninger, et på dyreskue i Hjørring og et på arrangement i Nellemans
have i Sæby.
Ansøgningen på dyreskuet i Hjørring tækkes tilbage, men det forventes at der kommer en ny
ansøgning på et arrangement i Hjørring fredag den 3. oktober. Arrangementet i Hjørring den
3. oktober forventes at trække mange besøgende. Her er JKF-Hjørring inviteret til at deltage
med en stand.
Arrangementet Nellemans have blev godkendt.
Der er yderligere en ansøgning på vej om deltagelse i Thisted Dyreskue.

5. Nyjægerdag Hvorup
Ny pjece på vej, sendes rundt af Per Henriksen.
Preben indkalder til møde som han plejer.
Per Seedorf ønsker anført, at han er uenig med KB om at arrangementet afholdes i Hvorup,
da det tidligere har været aftalt at arrangementet skulle flyttes rundt i Kredsen. Men også på
grund af at Hvorup flugtskydningsbane ikke er medlem af DJ. Sagen tages op i 2015 igen, når
der skal planlægge nyjægerdag igen.

6. Orientering fra koordinatorerne
Flugtskydning: Er rundsendt via mail.
Kursuskoordinator: Der bliver udbudt en række 1. hjælpskurser for jægere i foråret. Dette
sendes rundt og der opfordres til at få fyldt disse ud. Der er plads til 16 på hvert kursus og de
afholdes rundt om i Kredsen for at få stor spredning på deltagelse.
Webkoordinator: Hjemmesiden kører fint, det er dog ikke tanken, at der oprettes køb og salg
på Kredsens hjemmeside.
Landsdækkende regulering: Møde indenfor 14. dage.
Fondsansøgninger kan godt varetages eller hjælpes på vej ved kommunerne, som i mange
tilfælde sidder med større kræfter på opgaven.
Jagthornskoordinator: Marts afholdes prøver på Mors se aktivitetskalender og Kredsens
hjemmeside. Der arbejdes med at få lavet et program med resultater men dette var for dyrt.
Jagtstikoordinator: Der er lagt op til meget mere formidling af jagt, samt flere arrangementer
på torve m.v. med smagsprøver og medaljer til børnene. Kredsjagtstien afholdes i Hvorup og

den 14. juni er der forbundsmesterskab. Se Kredshjemmesiden. Der er sat en større
formidlingsindsats i gang på området som strækker sig ud over resten af året.
Buekoordinator: Morten Kjærsgård. Vil meget gerne bruges og gerne ud og fortælle, så ring
gerne. 31. august er der forbundsmesterskab og de deltager også den 12. oktober til
Gamefair.
Strand og havjagt. Jagtens dag i Hadsund 15. juni. Der er restriktioner på vej i de
eksisterende reservater. (Havterner og klyder) Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor
trækvildudvalget også sidder med.
Hjortevildtsforvaltningen: Hjortevildtgrupperne møder anerkendelse for det arbejde de udøver
blandt andet med tællinger m.v. Tællingerne sættes snart i gang og styres af kontaktpersoner
som er udvalgt af hjortevildtgrupperne.
Indstillet til Hjortevildtsgruppen er Tage Espersen og Niels Quist.

7. Nyt fra Vildtplejerådgiver, herunder Naturprisen.
Det går fint med indstillinger i Kreds 1, dog kniber det med de andre kredse. Der arbejdes
med forskelligt i den retning, for at få flere med til disse indstillinger.

8. Årets jagtforening ved Preben Egebo
Per Henriksen orienterede om at tilmeldingsfristen er udskudt il den 17. februar.

9. Kredsmødet
Der skal findes ny dirigent og det kan ikke være en fra Kredsbestyrelsen.
Jesper Greth blev foreslået.
Indtegning - Henrik og Grethe
Kredsbestyrelsen møder kl. 8.00
Hæderstegn/aktivitetstegn indmeldes 8 dage før.
Bjarne sørger for Hornblæsning (Nibe og Åby)

10. Nyt fra HB
Hovedbestyrelsesmøde onsdag her debatteres blad og foreningsmeddelelser igen.
Kreds 1 har været hårdt ramt i forhold til levering af blad. Der bliver arbejdet på at postDK
overtager igen.
Der er alene 8 indstillinger til naturprisen, så det er ikke sikkert der bliver en naturpris i 2014. I
første omgang ændres fristen MULIGVIS til 1. maj, for at se om dette kan hjælpe. Herefter
bliver truffet beslutning om den fortsætter.
Orientering om IT tiltag.
Medlemsudvalget undersøger lige nu medlemskategorier.

Juniorjægerne hænger i en tynd tråd. Der er nu kun 275 medlemmer. Indsatsen skal sættes i
vejret lokalt fra, hvis ordningen skal fortsætte.
Der skal være konstituering til april i HB, her fordeles udvalgsposter m.v..

11. Eventuelt
21.-23. august - Kulturmøde på Mors.
Der blev stillet spørgsmål i forhold til lukkede dagsordenspunkter.

Mødet slut 22.30
Referent Grethe Jakobsen

