Beslutningsreferat for kredsbestyrelsesmøde Kreds 2, tirsdag 03. maj 2011 kl. 19.00
”Sønder Mølle” Vinkelvej 42. 8800 Viborg
Dagsorden:
Mødedeltagelse

Underpunkter:
Deltager i mødet:

1.
Kredsformanden
Godkendelse af dagsorden

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.
Fraværende Johnny Faurskov, Lemvig.
Godkendt uden bemærkninger.

2.
Underskrift af referat fra

Bestyrelsesmøde d.
16. december og 09.
marts 2011

Underskrives på næste møde.

3.
Indkommen post

Kredsformanden

4.
Beretning fra HB

Norbert Ravnsbæk,
HB- medlem.

5.
Kredsens økonomi

Lars Jensen

6.
Evaluering af kredsmødet

Hvor afholdes det
næste år

Skovens dag i Klosterheden søndag den 08.05.2011fra kl. 1000-1600, Struer undersøger om mulighed for
støtte med minihjortebane.
Det er besluttet at der til kredsen vil blive anskaffet et antal veste med logo til lån i forbindelse med
arrangementer. Kan bookes ved Kredsformanden.
Natura 2000 arbejdet er afsluttet og der blev tilkendegivet ros for det lokale arbejde i kredsene.
Økonomi: Budgetopfølgning for første kvartal er ikke afslutet, men der er ikke forventet særlige afvigelser fra
budgettet, dog er bla. Annonceindtægter faldende.
Repræsentantskabsmødet: Forslag til delegeretmøde stillet fra:
Kreds 3:
Stemmeret til udvalgsformænd
Kreds 7.
Ophævelse af kontingentet stigningen på 20,- til naturfonden.
Økonomisk støtte i forhold til antal medlemmer i kredsen.
Regelsættet omkring berigelse af kørsels tilskud.
Varsling og indkaldelse til JKF årsmødet bliver ikke overholdt, derved er de valgte til delegeretmøde ikke
lovligt valgt !!!!!!!!!
De stillede forslag vil tilgå JKF til videre behandling forud for delegeretmøde.
Balance for første kvartal ikke modtaget med de kendte tal afviger ikke de budgetterede.
Lars var tilfreds med de modtagne opgørelser og kvalitet af de afleverede regnskaber for aktiviteter.
Kredsbestyrelsen fik repeteret bestemmelsesgrundlaget for kravene til afregninger.
Kredsens egne emner bør prioriteres højere.
Dejbjerg efterskole vil blive forespurgt om mulighederne for afholdes i 2012.

7.
Forvaltning af dåvildt om

Ringkøbing- Skjern forslog at der afholdes medlemsmøder, gerne i mindre områder
Ikast- Brande og Skive, møder i mindre fora, gerne emne opdelt for at derved at tilstræbe en udveksling på
Jan B. Rasmussen
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2 år.

8.
Fordeling af opgaver ved
landsskuet.
9.
Datoer for kommende
møder

nogenlunde samme niveau.
Holstebro, åben for en dialog såvel mod vest som øst liggende områder, gerne med en ens afskydnings
politik.
Oplæg: møder bliver emne opdelt, med hensyn til hvilket stadie som forvaltningen/bestanden er i det
gældende områder. Første emne/niveau- opdelte møder afholdes sidst i september 2011.
- Ikast- Brande, Viborg, Skive, Holstebro (øst). (Skive undersøger om lokaler)
- Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing- Skjern, Herning. (Ringkøbing undersøger om lokaler).
Opgaver blev fordelt medlemmerne imellem. Knud vil sende program og opgavefordeling.
Det blev besluttet at der skulle gives et oplæg til deltagerne om opgave og fremtoning på standen.

Kredsbestyrelsen

Forvaltning dåvildt

10.
Eventuelt.

Hans Jørgen Dahl,
Ringkøbing-Skjern

Jan B. Rasmussen,
Skive.
Jørgen Klaris, Viborg
Lars Pultz Knudsen
Underskrift af referatet.

Møde forud for delegeretmøde 2011, emner til behandling vil blive fordelt til JKF som drøfter om der er behov
for et koordinationsmøde.
Næste bestyrelsesmøde
24. august 2011, Holstebro
08. november, Skjern
Møder om forvaltning dåvildt
15. september øst, Dejbjerg
13. september vest. Skive, Skive jagtforenings lokaler, Bjørnevej, Skive.
Hvornår træder momsregler (grænse) i kraft i forbindelse med foreningsregnskaber.
Hvem er repræsenteret eller bør være dette i Jægerforum
Annoncering i forbindelse med høring til nationalpark.
Økonomiske retningslinjer for JKF/Kreds
Haretælling Skive, Salling
Reguleringskorps, regelsæt, har DJ noget under udarbejdelse. JKF Struer har selv oprettet en organisation.
Publikumsjagter i samarbejde med Danmarks Jægerforbund. Norbert rejser ved forbundet
Problemer omkring leje af skydebaner i Skive Viborg området, dårlig og lang sagsbehandling.
Våbenregler i forbindelse med regulering.
Norbert Ravnsbæk
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