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Referat fra kredsbestyrelsesmøde mandag den 8. juni 2015, kl. 18.00. 
Hjørring Jagtforenings skydebane, Ulvkjærvej 110, 9800 Hjørring.  

 
Deltagere:  
Per Henriksen formand, Kim Fredholm næstformand,  Henrik Juhl Jensen kasserer, 
Lars Guldhammer, Ole K. Møller Thomsen, Erik Bak, Peter Holm Pedersen, Regnar 
Bæk, Tage Espersen, Per Seedorff Sørensen, Grethe Jakobsen ref.  
Leif Bach HB-medlem. 
 
Der var ingen afbud. 
 
Referat: 
1. Godkendelse og underskrift af referat. 
Der var ingen bemærkninger til referatet. 

 
2. Kredsens økonomi, herunder ansøgninger -  
Ansøgning om midler Thisted Dyrskue behandles. 

Ansøgningen om midler til Thisted Dyrskue blev godkendt. 

Kredsens midler ligger på omkring 195.000 til hele året og der er pt forbrugt 

halvdelen. Det seneste der er kommet ind til regnskabet er på de frivillig jagtprøver 

og herefter kommer der udgifter til arrangementerne. 

Der resterer at blive refunderet midler fra Outdoor. Her samles de sidste tråde i 

nærmeste fremtid.  

Det aftaltes at der fremover laves en kvartalsrapport på skydevognene. 

 

3. Afviklede og kommende arrangementer i Kredsen 

Der blev givet en hurtig status på afviklede arrangementer herunder jagtsti, frivillig 

jagtprøve, flugtskydning kredsmesterskab, duelighedsprøve i Viborg for jagthorn. 

De bemærkninger som samles ind i forhold til jagtprøverne gives videre til Preben 
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Egebo, som tager dem med videre til nyjægerudvalget. 

I forhold til kredsskydningen var der i år ingen tilmelding på dagen, hvilket sendte 

nogen hjem. Deltagerantallet balancerer kun lige med  økonomien, men det er aftalt 

at man forsøger samme model næste år, hvorefter der evalueres. 

Arrangementer der ikke er afholdt endnu: 

Feltskydning i Tranum , Jagtens dag i Hadsund, samt Kredsens bueskydning og 

Dyrskue i Thisted i weekenden den 13. og 14. juni. 

 

4. Hjortevildtforvaltning v/Tage Espersen 
Tage Espersen orienterede om den seneste udvikling, hvor det ser ud til at 

Landbrug/Skovforening og naturfredningsforening kommer med et oplæg til 

hjortevildtforvaltning. Den væsentligste forskel er arealbegrænsningen på de 50 ha. 

som ikke er en anbefaling som kommer fra jægerne. Der er udarbejdet et 

modforslag som skal drøftes i HB før sommerferien.  

 

5. Naturprisen 
Der er pt. kommet 2 indstillinger til naturprisen som Kim Fredholm og 

vildtplejerådgiver Michael K. Samsø skal gennemgå. Endelig deadline for 

indsendelse er mandag den 15. juni.  

Formanden orienterede om at vildtplejerådgiver Michael Samsø stopper som 

vildtplejerådgiver og at, der derfor skal findes en ny vildtplejerådgiver. Der er søgt 

om en ny og indkommet to ansøgninger.  Formand og næstformand tager derfor 

opgaven med at kigge projekterne igennem og lave indstilling.  

 

6. Opfølgning på Rep.mødet 
Herunder opfølgning på punktet vedr. indstilling til jægerrådsformand, samt andre punkter, som skal 

arbejdes videre med fra rep.mødet. 
Punktet vedr. indstilling til jægerrådsformand i vedtægterne er efter rep.mødet overgivet til 

jægerrådene selv at bestemme i bestyrelserne. Her kunne jægerrådene gives inspiration i form af en 

skabelon, som den enkelte bestyrelse så kunne rette til efter deres jægerråds ønsker. På den måde 

kan der spares tid og kræfter på de første skridt mod at udfylde de nye vedtægter. Da dette forslag 

kommer fra  Kreds 1 vil det ligeledes være forventeligt at Kredsen går forrest med dette. 
Forslaget tages med til kommende jægerrådsmøder til drøftelse. Herefter meldes til 

bage til KB, så forslaget kan koordineres. 
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Forslag G og J drøftedes og KB kom med deres input til mødet i O&V udvalget. 

 

Frivillighed drøftedes som emne og hvordan Kredsen skal arbejde med det.  

Bestyrelsen var enige i at her er det vigtigt at komme ud til medlemmerne, men 

også at arbejdet skal foregå i flere lag, da det frivillige arbejde er niveauopdelt.  

Kommunikationsvejene og niveauerne i kredsen kunne styrkes ved at næste niveau 

efter HB bliver bedre klædt på til at svare på spørgsmål. 

Emnet kunne tages op på "formandsmøde" 28. oktober. Peter undersøger om det 

kan holdes i Brovst kl. 18.00 med spisning. Emnerne bliver medlemskategorier og 

frivillighed. 

 

Tilbagemelding i forhold til de praktiske ting på repræsentantskabsmødet:  
Mandatkortene burde have være sendt ud og borde til hver kreds og i det hele taget 

var koordineringen i udlevering af materialer til repræsentanterne for dårlig. Meget 

dårlig betjening af teknik.  

 

7. Anden kontaktperson til buekoordinatoren 
Nuværende (Grethe) har bedt om fritagelse for denne opgave.  
Leif Bach tager opgaven året ud. Der skal findes en ny til årsskiftet.  

 

8. Beskrivelse af koordinatorernes opgaver/aktiviteter drejebog trin 1 
For at sikre en bedre overlevering ved evt. udskiftning af koordinatorer er der kommet forslag om at 

få lavet en form for "drejebog" med nøgleoplysninger i i forhold til de nuværende 

koordinatorer. Første trin tages i KB, hvor input til drejebog ønskes drøftet. 
Drejebogen kan tilpasses den enkelte koordinator. Og er et godt redskab til såvel de 

nuværende og kommende koordinatorer.  

Kontaktpersonerne tager den med videre til koordinatorerne og erfaringer udveksles 

på kommende møde med koordinatorerne.  

 

9. Valg til jægerrådsformand 2016 for 2 eller 4 år 
Dette for at ændre kadencen, så man ikke risikerer at hele KB skiftes på en gang. Det har den 

praktiske betydning at der i de Jægerråd som vælger en 2 års periode denne gang, allerede igen i 

2018 skal vælge til formand, men herefter fortsætter det i 4-års-turnus.  
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Thisted 2 år  
Jammerbugt 2 år 
Hjørring 4 år  
Brønderslev 4 år 
Mariagerfjord 2 år 
Rebild har ikke haft møde endnu. 
Mors 4 år 
Vesthimmerland 4 år  
Ålborg 2 år 
Frederikshavn 2 år 
 
10. Bordet rundt 
 
11. Øvrig orientering KB-formand/HB/Jagtens hus/andet  
Indbudt til workshop møde med hjemmesiden den 17. august Ole og Lise Thomsen 
deltager. 
Formøde 24. juni i Hvorup Nyjægerdag 18.30. 
Ny tøjordning på vej, bestillingssedler afleveres til Per. 
 
---- 
HB-orientering 
Første spadestik til Jagtens Hus er taget. Møde på Bornholm. Forvent skriv ud om 
reguleringskoordinator.  
Send materiale til HB-mødet, så tager Leif det med. 
 
12. Evt.  
Henvendelse fra Ålborg Jægerklub drøftet. 
 
Næste møde: 21. september JCN - Grethe finder lokaler. 

 

Mødet slut kl. 22.15 

 

Underskrevet Kredsbestyrelsen 

 


