Beslutningsreferat for kredsbestyrelsesmøde Kreds 2, onsdag 24. august 2011 kl. 19.00
Jægerhytten Hvidemosevej 19. 7830 Vinderup.
Inden mødet:

Riffelkoordinater
Kim Toft, havde ønsket
foretræde for
bestyrelsen for
drøftelse af nogle
emner.

Kim orienterede om de drøftelser der have været, om mulig nedlæggelse af dameklassen til
udtagelsesskydningerne, således at de skulle deltage under i jægerklassen. Kreds 2 damer ønskede absolut
ikke klassen nedlagt.
På dette års udtagelse skydninger, var der rejst en del kritik over manglende pladser og der havde været 10
til 15 deltagere som blev afvist inden tilmeldingsfristens udløb, grundet pladsmangel. Baggrund for denne
beslutning var delvis at dette års skydninger blev afviklet med deltagelse af de 4 kredse i Jylland og Fyn
området.
Mulige løsninger blev der blev nævnt på mødet: Der bliver reduceret i antal kredses deltagelse. Leje begge
terræner såfremt der stadig skal være deltagelse af 4 kredse. Kredsen egne skytter prioriteres og såfremt der
er overbooking er det de andre kredse som må søge en løsning.
Kim Toft orienterede om at han på det kommende års kredsmødet, var nødsaget til at trække sig med
baggrund af arbejdsmæssige grunde. Kredsen skal have afklaret om der er mulige kandidater til afløsning for
Kim.
Overskuds / udgiftsdelingen for dette års arrangement blev drøftet, Kredskassereren og Formanden vil være
behjælpelig med at udarbejder en løsning i samråd med riffelkoordinatorerne.

Dagsorden:
Mødedeltagelse

Underpunkter:
Deltager i mødet:

Beslutninger:
Kredsbestyrelsen: Knud Pedersen, Kredsformand. Norbert Ravnsbæk, HB- medlem. Jan B. Rasmussen,
Skive. Lars Pultz Knudsen, Struer. Jørgen Klaris, Viborg. Kirstein Henriksen, Ikast-Brande. Lars Jensen,
Holstebro, Vagn Olsen. Herning, Hans Jørgen Dahl, Ringkøbing-Skjern.
I mødet deltog ud over kredsbestyrelsen Ole Roed Rasmussen og Simon O. Rasmussen
Fraværende, Johnny Faurskov, Lemvig.

1.
Kredsformanden
Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.
Viborg ønske at der blev afsat tid til drøftelse af mårhunde bekæmpelsen.

2.
Underskrift af referat fra

Bestyrelsesmøde d.
16. december, 09.
marts og 03 maj 2011

Referaterne godkendt uden bemærkninger.

3.
Indkommen post

Kredsformanden

Jagttidsforhandlingerne, JKF aktiverer over for foreningerne og koordinerer indsendelse af forslag til kredsen.
Dåvildtmøderne Skive og Dejbjerg, jagtkonsulenterne Mads Flinterup, Steen Fjederholdt og Jens Henrik
Jacobsen er inviteret. Programmet blev drøftet og tilrettelagt og det blev besluttet, at der bliver rundsendt en
annonce, som kan videresendes til jagtforeningerne og ved behov til enkle lokalaviser.

4.
Beretning fra HB

Norbert Ravnsbæk,
HB- medlem.

Jagttidsforhandlingerne, der mangler oplæg og opdateret kortmateriale på jægers hjemmeside. DJ
iværksætter.
Indstilling til hæderstegn, Der er modtaget en indstilling fra Skive Jagtforening, denne bliver overrakt på

Jan B. Rasmussen
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årsmødet af DJ Formand og HB medlemmet.
5.
Kredsens økonomi

Lars Jensen

6.
Evaluering af Landsskuet

Regnskab og
aktiviteter.

7.
Fordeling af tøj pulje.

Kredsformanden

Pointsystemet blev drøftet, hvorledes administeres denne ordning og hvoledes prioriteres ordningen.
DJ klare holdning er at dette bør løses. Kredsformanden vil iværksæte og vurdere de indkomne behov.
Ole Roed, såfremt der et stor behov for nuværende er det muligt at trække på næste års tildeling.

8.
Hvordan sikrer vi

Ole Roed

Der blev drøftet hvilke muligheder der måtte være for størst mulig indflydelse.
Under denne drøftelse kom begreber som øget dialog, samspil hermed bredere INFO til JKF områderne på
de jagtpolitiske områder, tiltag som allerede er iværksat og har haft en vis effekt

Ole Roed

sorte medlemmer
ningerne, Såfremt hvorledes får vi fat i
dem, støttemedlemskab uden blad, kan det være en løsning, denne mulighed vurderes ikke særlig
hensigtsmæssig.
Fastholdelse af nye medlemmer, stort gennemtræk. Nyjægere falder fra allerede efter første års
medlemskab.
Forslag kunne være udstedelse af medlemskort, der giver rabat til medlemmerne på DJ arrangementer,
skydninger m.m. Det var også muligt at visse arrangementer som kun er for medlemmer. Medlemskort kunne
også anvendes i forbindelse med indkøbsaftale parter.

Ole Roed

Ole efterlyste om der var tiltag som savnes fra DJ side, der blev i den forbindelse drøftet begreber som fælles
front, dialog, samspil og øget kontakt HB, kredse, JKF og foreninger imellem.
Ligeledes skal der arbejdes for en mere overskuelig hjemmeside, målet for siden måtte være, at det er her
jæger, som ikke jæger søger oplysning om jagt, vildt og natur, således vil siden naturligt være den side der
linker videre på nævnte områder.
Følgende kurser er under iværksættelse.

på det jagtpolitiske
område i fremtiden
9.
Hvordan formår vi
sammen at fortsætte den
positive udvikling for at få
nye medlemmer

10.
Hvordan optimerer vi i
fællesskab forbundets
virke i forhold til
medlemmernes og
tillidsfolkenes ønsker

Gennemgik budgetopfølgningen for første halvår, der var nogle enkelte områder som Lars skal have
opfølgning på omkring manglende afregning. Overskud/udgift deling i forbindelse med udtagelsesskydninger i
de 4 kredse blev drøftet, dette vil blive taget op med kredskassererne.
Kredsens økonomiske forbrug holder sig absolut inden for de udmeldte rammer
Udgift i forbindelse med landsskuet blev på knap 30.000,- udgiften til de forskellige aktiviteter blev drøftet om
der kunne findes andre aktiviteter, pandekagebagning vurderes ikke at have den ønskede mulighed for
dialog, forslag efterlyses.
Ole Roed tilkendegav at der var økonomisk råderum til yderlige aktiviteter dog efter behørig ansøgning.
Påklædning til skue deltager kan ikke længer forventes sponseret, hvad gør vi fremadrettet. Ole efterlyst
tilkendegivelse om hvad der kunne være relevant ønsker til påklædning gerne så det kan dække et bredt
behov og tilkendegav at måtte kunne findes en løsning og ønskede at der kom kvalificerede input fra
kredsene.
får
Norbert foreslog at der bliver åbnet for oprettelse en landsskuekomite hvor de kreative
mulighed for at byde ind med forbedringsforslag. Norbert iværksætter.
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Kursus aktivitet, Grundlæggende instruktørkursus (voksen pædagogisk grunduddannelse) og et dansk
vildthygiejnekursus efter EU regelsæt.
Forsikringsforhold, status for tillægsforsikring med dækning i forbindelse med jagt i tyskland. Ikke afklaret.
Forsikringsselskaber og betingelser er under genforhandling / udbud i dette efterår.
Problematikken omkring DJ deltagelse i mårhunde bekæmpelsen blev drøftet, Ole Roed orienterede om
status og om de aftaler der var mellem styrelsen og DJ.
Ole Roed præciserede vigtigheden af at jægerne tilbagemelder observationer og nedlagte dyr til DJ således
at det tydeligt vil blive registeret hvem der har ydet den pågældende indsats. For nuværende er det
Naturstyrelsen som bliver krediteret for jægernes indsats.
Kredsbestyrelsen efterlyste nogle mere klare retningslinjer samt lettere adgang til såvel informationer som
muligheden for indberetning.
11.
Næste møde tirsdag d. 8.
november (JKF Skjern)

Hans Jørgen Dahl,
Ringkøbing-Skjern

Sted for afholdelse tilgår kredsformanden.

12.
Eventuelt.

Hans Jørgen Dahl

Spørgsmål blev rejst om regnskabsbestemmelser/regelsæt, omhandlende hvorledes de foreninger med en
omsætning større end 50.000,- ud over medlemskontingent indtægter, forholder sig i forbindelse med de
indtjeninger, der vil være på skydebaner m.m. Skal foreningerne være Se. registeret, med momsregnskab.
DJ undersøger omkring bestemmelserne ved told og skat.
Efterlyste information på hjemmesiden angående forvaltning af mårhunden. Lars forespurgte på mere
åbenhed omkring visning af "judas" tilstedeværelse, mulighed for oplysninger på mere central hold, samt
hvordan og hvem arbejder på dette i DJ.
Ole Roed gav en kort orientering om status og var opmærksom på at DJ indsats bør være mere tydelig, aktiv
og informativ.

Lars Pultz Knudsen

Underskrift af referatet.

Norbert Ravnsbæk

Knud Pedersen

Jørgen Klaris

Lars Jensen

Jan B. Rasmussen

Hans Jørgen Dahl

Kirstein Henriksen

Johnny Faurskov

Lars Pultz Knudsen

Vagn Olsen
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