
KREDS 6 
NYHEDSBREV 6 / DECEMBER 2014 

Kære DJ-medlem i Kreds 6. 

 

Hermed et Nyhedsbrev fra Kredsbestyrelsen. 

 

JKF Årsmøde 

De næste par måneder vil der blive afholdt 

Årsmøder i kredsens 8 kommuner. Det er her, 

at alle jagtforeningernes medlemmer kan 

møde op, og have mulighed for at præge hvad 

der skal ske fremover i JKF regi. Benyt 

chancen og mød op, også selvom du måske 

kun er interesseret i at lytte. 

 

Dagsordenen skal som minimum omfatte 

følgende punkter: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af beretning for 

Jagtforeningernes Kommunale Fællesråds 

virke 

3. Valg af formand 

4. Orientering om bestyrelsens 

sammensætning 

5. Indstilling af indtil to kandidater til 

hovedbestyrelsen og suppleanter for disse 

(udgår – først valg i 2016) 

6. Indstilling af delegerede til 

repræsentantskabsmødet. Indstillinger i 

henhold til pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt 

til kredsformanden senest tre uger før 

kredsmødet, idet kredsformanden dog kan 

vedtage en mere vidtgående 

indstillingsprocedure. 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

Og endelig skal I være opmærksomme på, at 

fra 1. januar skifter JKF navn til at hedde 

Danmarks Jægerforbund ”kommunenavn”. I 

daglig tale forventes det besluttet, at denne 

enhed fremover kaldes et ”Jægerråd”. 

 

Kredsmøde 2015 

Tid: 2015-03-07 kl. 10.00 – 16.00 

Sted: Damme Kro, Damme Kro, 

Fanefjordgade 162, 4792 Askeby 

Tilmelding: Indtjekning fra kl. 09.00 – 09.50, 

hvor Kredsen er vært ved en kop kaffe og 

morgenbrød. Hver Jagtforening kan deltage 

med 1 person for hver påbegyndt 50 

medlemmer. Den enkelte jagtforening bedes 

oplyse foreningsnummer, medlemsnummer  

 

 

samt navn på de deltagende senest 16. februar 

2015 til Kredssekretærens e-mail 

kim@christoffersen.mail.dk. Hver jagtfor-

ening bedes ligeledes indbetale 160,- per 

deltager for frokost til reg.nr.: 7854 

kontonummer: 0001295172 med angivelse af 

foreningsnummer og antal deltagende. (eks.: 

6103 - 3 personer) senest 21. februar 2015. 

Såfremt der ikke er betalt rettidigt, kan man 

ikke påregne deltagelse i frokosten. Drikkelse 

betales særskilt på Damme Kro. Vel mødt. 

Dagsordenen: 

Velkomst ved Formanden 

1. Valg af dirigent  

2. Beretning om kredsens virksomhed 

3. Orientering om kredsens økonomiske 

forbrug, ved kassereren 

4. Orientering om hovedbestyrelsens arbejde 

5. Valg af hovedbestyrelsesmedlem (udgår – 

næste gang 2016) 

5.A Valg af suppleant for HB-medlem (udgår 

– næste gang 2016) 

6. Valg af Kredsformand (udgår – næste gang 

2018) 

7. Valg af kredsbestyrelsesmedlem 

8. Valg af fagkoordinatorer 

9. Valg af repræsentanter til 

repræsentantskabsmøde 2015 

10. Indkomne forslag iht. vedtægterne. 

11. Eventuelt 

 

Facebook 

Som en del af jer allerede har opdaget, er 

Kreds 6 kommet på Facebook. Her postes 

forskellige nyheder og arrangementer, så hvis 

du er på Facebook, er du meget velkommen 

til at søge om medlemskab af gruppen, der 

hedder ”Danmarks Jægerforbund Kreds 6”. 

 

Med håbet om et spændende og indholdsrigt 

jagtår i 2015, ønskes I alle en Glædelig Jul og 

et Godt Nytår. 

 

P.b.v. 

 

Sven-Erik Johannesen 

Kredsformand 

Egevangen12@privat.dk 
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