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Kreds 1
Til Kredsbestyrelsen

Ålbæk 18. februar 2015

Kredsbestyrelsesmøde
tirsdag den 17. februar 2015 kl. 18.00
Jagthytten, Jennetvej 146, 9982 Ålbæk
Referat
Afbud: Henrik Juhl Jensen
Deltagere: Tage Espersen, Erik Bak, Peter Holm, Ole Thomsen, Per Henriksen,
Kim Fredholm, Regnar Bæk, Lars Guldhammer, Per Seedorf, Grethe Jakobsen, Leif
Bach.
Erik Bak er trådt ind i Kredsbestyrelsen i stedet for Christian Nørgård som har
trukket sig som formand for Jægerrådet Brønderslev.
Korrespondancen går stadig via Christian Nørgård, som sørger for det i forhold til
Brønderslev Jægerråd.
Der blev optaget et ekstra punkt på dagsordenen om nyjægerdag2015. Punktet blev
sat ind som punkt 4, de øvrige punkter rykkedes i forhold til dagsordenen.
1. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Der var ingen bemærkninger til referatet.
2. Jægerrådenes årsmøder - Evaluering.
I alt har 211 deltaget i årsmøderne.
Sammenlægning på årsmøderne anbefales de steder, der er få deltagere.
Herefter drøftedes jægerrådenes funktion og hvilke initiativer som kan løftes den
vej.
Bestyrelsen drøftede tidspunktet for afviklingen af kredsens årsmøde evt. flytning af
mødet til midt eller slut marts.
Endelig drøftedes tidspunkter for Jægerrådenes årsmøder og kredsmøder kunne
ligge fremadrettet. Dette af hensyn til aktivitetsniveauet. Man besluttede at drøfte
dette på et senere tidspunkt.

Kredsformand
Per Henriksen
Nørre Allé 3
9530 Støvring

Tlf. 98 372653
Mobil 22173653
per-henriksen@mail.dk

1

I Hovedbestyrelsen på møde i oktober 2014 blev følgende besluttet :
Kredsmøder afholdes i ugerne 8-9 eller 10
Repræsentantskabsmøderne er fast lagt frem til og med 2019 på flg. datoer.
2016 = 30 april
2017 = 6 maj
2018 = 5 maj
2019 = 11 maj
Datoerne kan benyttes til at planlægge efter fremover, hvis det besluttes at ændre
på dette.
HUSK! Meld delegerede til rep. mødet, samt jeres eget medlems nr. ind til Per.
3. Kredsens årsmøde herunder planlægning og status på årets Jagtforening.
Morgenkaffe kl. 8.00 sammen med formand/administration/dirigent Claus Nødgaard
Hansen
Indtegning fra kl. 8.30. Her indtegnes i 2 hold, Henrik/Grethe - Erik B, Lise T.
Der er ingen indkomne forslag. Talerækken styres ad hoc. Forventet afslutning er
kl. 15.00.
4. Evaluering af Nyjægerdag2015
Det er tidligere aftalt at placering og dato aftales i Kredsbestyrelsen.
Bestyrelsen drøftede placering af Nyjægerdag2015 og blev enige om at den
placeres i Hvorup den 23. august 2015.
Det aftaltes derudover at det er en vurdering fra år til år, hvor og hvornår den
afholdes.
5. Samarbejdet med koordinatorerne - næste skridt.
Opsamling fra seneste møde, hvor KB blev koblet op på hver koordinator.
Det kommende koordinatormøde afvikles den 23 marts i Hjallerup. Mødet starter kl.
17.45 med spisning.
Mødet bruges til at kortlægge kredsens årshjul. Dette for at skabe sammenhæng
mellem de opgaver som ligger i Kredsen og de særlige opgaver som varetages af
koordinatorerne, samt afklare hvorledes man kan styrke koordinatorernes arbejde.
Før mødet gives koordinator og KB-medlemmer en opgave
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Alle tillidsfolk inviteres med.
Yderligere program fastsættes når vi kender antal deltagere. Derfor skal der senest
meldes til 13. marts.
6. Øvrig orientering fra Kreds/HB
Kredsorientering v/Per Henriksen.
Kort orientering omkring Outdoor2015.
På messen blev der meldt 14 nye juniorjægere ind, 12 ordinære og 1 støttemedlem.
Herudover deltog en større del i gættekonkurrencer for børn og voksne.
Der blev ydet en meget stor indsats fra alle frivillige (over 70) som har deltaget og
kredsens eventmagere har virkelig været i arbejdstøjet for at få tingene til at køre
som det skulle. Der evalueres den 9. marts mellem eventmagere og formand for
Kredsen, efterfølgende inviteres tovholderne med ind, for at sikre alle input kommer
ind til brug for indarbejdelse i drejebog og forbedringer til kommende events.
Udover nye medlemmer og mange besøgende har Outdoor2015 yderligere været
bindeled mellem kredsens frivillige i dagene for messen.
Orientering fra Hovedbestyrelsen v/Leif Bach
Kort orientering om Jagtens Hus.
Vær opmærksom på nyjægerpulje til de arrangementer som er for den målgruppe.
Såvel Kredse og Jægerråd kan nu søge ind også. Afrapportering senest en måned
efter afviklingen af arrangement.
I forholdt til vildtplejerådgivere har Kreds1 ikke budt ind. Det bør overvejes om der
skal være en mere i Kredsen. Per Henriksen tager kontakt til nuværende
vildtplejerådgiver og hører, hvad hans tanker er om behov for en ekstra rådgiver i
Kredsen.
Brugen af skydevogne blev drøftet. Der skal strammes op om proceduren for
anvendelse af denne. Per Henriksen tager kontakt til de skydevognsansvarlige for

3

at afklare, hvordan vognene bliver brugt i Kreds1.

7. Næste KB-møde og næste møde med de delegerede.
Delegeretmøde afholdes 27. april Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst
kl. 19.00.
Næste KB-møde er den 8. juni kl. 18.00. Regnar Bæk undersøger
lokalemuligheder.
8. Eventuelt.
!
Intet.!!
!
Mødet slut kl. 22.15.
Referent Grethe Jakobsen
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