Referat	
  fra	
  Kredsbestyrelsesmøde	
  den	
  14.	
  august	
  2014	
  
Hjallerup	
  jagtcenter,	
  Kærskov	
  Engvej	
  15,	
  Hjallerup.	
  
Deltagere:
Leif Bach, Per Henriksen, Ole Thomsen, Per Seedorf, Christian Nørgård, Tage Espersen, Regnar
Bæk, Kim Fredholm, Søren Drustrup, og Grethe Jakobsen.

Afbud:
Henrik J. Jensen, Lars Guldhammer.
Referat:

1. Godkendelse af samt underskrift af seneste referat. Ingen bemærkninger.

2. Henvendelse fra Bueudvalget om støtte til indkøb af trailere.
Bueudvalget har ansøgt om økonomisk støtte til indkøb af 1 Buetrailer (lig skydevognen) beløber
ca. 6500,- pr. kreds. DJ har via Friluftrådet fået bevilliget 1 buetrailer, mod at DJ selv finansierer
trailer 2, derfor afsøger Bueudvalget de muligheder de ser lige nu og her for at komme hurtigt i
gang. Der vil efterflg. blive søgt bredere, således at alle kredse hurtigst muligt får en´hver.
Kredsbestyrelsen drøftede ansøgningen og var enige om ikke at støtte ansøgningen, men at
oversende den til Hovedbestyrelsen. Formanden melder tilbage til Bueudvalget.

3. Opsamling fra repræsentantskabsmødet 2014
Forslaget fra Kreds 1 om opstilling af JKF formand blev ikke vedtaget på
Repræsentantskabsmødet, men det besluttedes at lave oplæg til JKF'erne til deres årsmøde, som
det anbefales at JKFerne godkender på kommende årsmøder. Per/Leif og Grethe er tovholder.

4. Status proces fra seneste møde.
Kommunikation er det emne der fylder mest i forhold til forbedring. For at styrke dette var der
enighed om at forsøge at afvikle et formandsmøde, hvor dialog mellem kreds, jkf,
lokalforeningsformand og kassere i foreningerne til medlemmerne er temaet. Formanden for DJ
Claus Lind inviteres. (Har efterflg. givet tilsagn om at deltage)
Mødet afholdes på Nibe Landbrugshøjsskole 13. november fra kl. 18.00. Leif Bach laver et udkast
til invitation, som kan sendes rundt til JKF'erne.
Der laves proces i forhold til kommende møde med koordinatorerne, hvor de får en orientering om
det foregående arbejde.

5. Årsmøder
Der meldes hurtigst muligt tilbage til Per Henriksen om, hvilke datoer der ønskes, ligesom hver
JKF afklarer, om de kan holde årsmødet sammen med andre.
Den 14-15-19-20-21-22-26-27-29 er de datoer der kan komme i spil i januar 2015.

6. Nyjægerdag og Gamefair
Preben Egebo som er tovholder på Nyjægerdagen den 24. august opfordres til at rundsende
annonceringen igen via alle kanaler.
Orientering om Gamfair den 12. oktober.
Outdoor 2015 6-7 og 8 februar.
Opgaven sluses hen til eventmagergruppen.
Per Henriksen sender materialet til Kristian Slyk, Preben Egebo og Grethe Jakobsen, som
gennemgår materialet. Per Henriksen indkalder samtidig til fællesmøde med eventmagergruppen,
for at der kan stilles afklarende spørgsmål. Efterfølgende indkalder gruppen til et hjælpermøde.
	
  
7. Sikring af kredsrepræsentanter til arrangementer.
Dette kræver at, der er et overblik over kredsens arrangementer og det bør gå på skift, hvem der
viser flaget.
Punktet tages med videre til koordinatormødet, men alle opfordres til at vise flag, og rundsende
invitationer til arrangementer.
Indtil	
  der	
  er	
  lavet	
  en	
  fast	
  plan	
  for	
  kendte	
  arrangementer	
  koordinerer	
  kredsformanden	
  deltagelse	
  ved	
  såvel	
  
kendte	
  som	
  kommende	
  arrangementer.
8. Nyt fra kreds
Orientering vedr. reguleringsjægere.
Indmeldelse og udmeldelse af DJ sendes nu direkte til kassereren.
Møde med kassererne og formænd for kredse på Kalø. Senere skal der være møde med kredsene
og administrationen som kassereren i kreds1 tager sig af.
I oktober skal der være møde i RASK natur, som skal være med til at optimere DJs natursyn.
Decembermødet hvor alle KBmedlemmer inviteres med.
Budgettet ser fint ud for Kreds 1.
Dyreskuet i Thisted - uddelt 1500 smagsprøver en rigtig god dag.
Evaluering af hagskydeprøven efterspørges. Da der er mange klager og især over afholdelsen ikke
foregår i weekender, da dette er mere brugervenligt/bedre service.
Meldinger sendes ind til Per Lindegård som er koordinator på området.

9. Nyt fra HB
Orientering fra Leif.
Miljøbussen kører i lige nu i tre dage, hvor Claus Lind deltager og det kan følges på FB.
Der er proces i gang vedr ansættelse af ny Kommunikations- Marketingschef. Stillingen forventes
bestat i løbet af efteråret, men gerne pr. 1 okt.
Der kommer til at ske mange ting på medarbejderdelen de kommende måneder, da mange har
valgt ikke at flytte med til Jagtens Hus på Kalø.
Næste HB-møde er den 23. september.

10. Evt.
Næste KB møde er den 6. januar for at understøtte og støtte op om JKF-årsmøderne. kl. 18.00.
Møde umiddelbart inden årsmødet for kredsen den 17. februar kl. 18.00 - sted aftales i januar.
Kursus i brug af DJs hjemmeside Ole Thomsen og Grethe Jakobsen aftaler nærmere. Lokaler
bestilles hos Leif Bach.
Kursus i transport af ammunition forsøges oprettet i Mou jagtforenings lokaler i februar / marts.
2015
JKF Hjørring holder noget sammen med Hjørring Maskincenter - Hjælpere søges - fra 8-22.

Mødet slut kl. 21.45 - Referat Grethe Jakobsen

