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Beslutningsreferat for kredsbestyrelsesmøde Kreds 2, den: 09. marts 2010, hos Lars Pulz, Forssavej 26, 7600 Struer. 
 

Dagsorden: Underpunkter: Beslutninger: 
Deltagere i mødet 
 
 

 
Deltager i mødet: 
 

Knud Pedersen, Kredsformand. Lars Jensen, Holstebro. Jan B. Rasmussen, Skive. Lars Pultz Knudsen, Struer. 
Jørgen Klaris, Viborg. Harry Jensen, Ringkøbing-Skjern. Vagn Olsen, Herning.  
Frameldt: Johnny Faurskov, Lemvig. Kirstein Henriksen, Ikast-Brande. Norbert Ravnsbæk, HB- medlem. 
Deltager uden for bestyrelsen: Jens Lambæk, forslag til dirigent på kredsmødet 

1. 
Godkendelse af 
dagsorden. 

Mødeleder, 
Knud Pedersen. 

Dagsorden godkendt uden bemærkninger. 
Lars rejste spørgsmål om emnet om skydevognenes anvendelse skulle på dagsorden, blev besluttet at dette 
punkt sættes på næste mødes dagsorden. 

2. 
Godkendelse af 
referat. 

23. november 2009. Referatet pkt, 3, vil blive tilpasset og revideret i forbindelse med formødet til kredsmødet, grundet Norbert 
fravær. 
 

3. 
Indkommen post. 
 

Knud Pedersen 
orienterede. 
 

Beretningen til årsmødet blev gennemgået i korte træk og Knud bad om evt. bemærkninger til denne. 
Jægerforbundets natursyn blev drøftet, har forbundet den fornødne ekspertise eller burde der være ansat en 
jurist som varetog dette emne. Harry forslog at DJ skulle trække mere på de lobbyister som er siddende i EU- 
parlamentet. Forslaget vil yderligt blive drøftet med henblik på evt. fremsættelse på delegeretmøde. Der var ikke 
yderlige kommentarer til beretningen. 
 

4. 
Orientering fra HB. 

Norbert Ravnsbæk. Fraværende. 

 5. 
Kredsens Økonomi. 

Lars Jensen. Orienterede om kredsens samlende økonomiske forbrug i 2009. 
Herefter blev der orienteret om alle kredses samlede forbrug, her var der nogle meget store udsving som blev 
belyst, ikke mindst et betydeligt merforbrug i nogle kredse, ikke mindst i kreds 7. 
Det blev besluttet at såfremt at der bliver stille spørgsmål til kredsens økonomi i forhold til de andre kredse, vil 
opgørelsen blive oplyst af Lars. Bestyrelsen besluttede at Lars informere Ole Roed om at dette emne formentlig 
vil komme op på kredsmødet. Bestyrelse ønsker at få indblik i hvem der har godkendt og hvorledes at der kan 
være så betydelige ”drift” udgifter i de enkelte kredse, Budget i forhold til dette merforbrug er for nuværende 
ikke belyst. 
Kvalitet kontra pris af de produkter som forbundet køber ved firmaet Formula, generel utilfredshed med 
serviceniveauet og ikke mindst pris, emnet vil blive taget op til senere drøftelse. 
  

6. 
Kredsen Hjemmeside 

Orientering ved Lars 
Pulz 

Lars gav en meget instruktiv gennemgang, det blev besluttet at både kredsens og JKF referater vil kunne blive 
lagt i på siden, med baggrund i rådig plads, vil sidste års referater blive slette efter at det pågældende årest 
mødernes referat og beretning er lagt på siden. Der vil så kunne være muligt at have referater for indeværende 
år på siden. Lars vil fremsende mailadresse til anvendelse ved indsendelse af materiale til siden. 
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7. 
JKF møde med Ole 
Roed 

Tilbagemelding/ 
evaluering 

Også her var der drøftelse af økonomien og der var ønske om at den fremtidige opgørelse over de enkelt JKF 
forbrug var mere entydig. 
Der efterlyses ligeledes en klare udmelding fra DJ, om trækningsret/budget.  

8. 
Kredsens årsmøde. 
 

Emner til mødet Strategioplæg og natursyn vil blive introduceret. 
Tidsplanen blev gennemgået og justeret. 
Emner til cafe debat, blev drøftet og tovholdere blev udpeget  
Medlemshvervning, Harry 
Kommunikation bliver opdelt i tre hold, tovholdere: Lars P, Vagn og Kirstein. 
 
Bestyrelsen samles til koordination kl. 0800 inden mødedeltagernes møde. 
  

9. 
Eventuelt 

 Jørgen rejste spørgsmål om holdning til jagtetik i forbindelse med den udvidede jagt på rådyr i januar. Emnet 
blev drøftet og konkluderet at den udvidede jagttid nok mere var en pakkeløsning end et enligt ønske og at 
jagttiden er en mulighed og ikke et krav til jagt på råvildt. 
Jørgen orienterede om at der var en del problemer i forbindelse med rettidig tilbagemelding i forbindelse med 
lån af de offentlige skydebaner, JKF Viborg har meget svær ved at kunne overholde muligheden for at give 
rettidig INFO. 
     

10. 
 næste møde 

JKF Lemvig, 
Sted tilgår 
 

Torsdag den 06. maj 2010. 

 
Underskrift af 
referatet. 
 

 

Norbert Ravnsbæk 
 
Knud Pedersen 

 
Jørgen Klaris 

 
Lars Jensen 
 
 
Kirstein Henriksen 

 
Jan B. Rasmussen  
 
 
Johnny Faurskov  

 
Harry Jensen 
 
 
Lars Pultz Knudsen  

Vagn Olsen  

 
 
 
 
 

 

 


