
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde 21. september 2015, kl. 18.00. 

Jagtcenter Nord, Dyrhedenvej 16, 9300 Sæby. 
 
 

Deltagere: Per Henriksen, Tage Espersen, Leif Bach, Regnar Bæk, Erik Bak, Ole Thomsen, Kim 
Fredholm, Per Seedorf, Lars Guldhammer, Peter Holm, Grethe Jakobsen 

Afbud Henrik Juul Jensen 

 

 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referatet blev sendt rundt og underskrevet. 
 
2. Økonomi 
Formanden gennemgik på vegne af kassereren det nuværende regnskab, der viser at der er ca 
65.000 i plus. Dette inkluderer alle arrangementer for året undtagen kommende formandsmøde og 
møde med koordinatorerne. De sidste tal mangler endnu fra Outdoormessen. Næsten alle 
arrangementer har givet underskud og disse ses derfor efter.  
 
Kvartalsrapporterne kan findes med HB-dagsordenen og herudover laver kassereren fremover et 
løst overblik over udgifterne til KB-møderne, så kredsbestyrelsen kan følge aktivt med i 
økonomien.  
 
Praksis og økonomi omkring skydevognene blev drøftet. De senere år har der ikke været indsendt 
regnskab på disse. Ny praksis aftaltes efter model i Kreds 2. Denne meldes ud til de 
skydevognsansvarlige. 
 
Der skal annonceres gennem kredshjemmesiden og andet for at skabe interesse om vognene 
igen.  
 
3. Hjortevildt - seneste udvikling. 
Tage Espersen gav en orientering om udviklingen hen over sommeren, hvor Lars Jensen fra DJ 
trak sig som formand for den Nationale Hjortevildtgruppe, for at tone rent flag i forhold til 
holdningerne fra DJ. 
Efterfølgende er der udarbejdet et forslag fra hjortevildtgruppen i Nordjylland og fra øvrige af 
hjortevildgrupperne i landet. Disse sendes til behandling i den nationale hjortevildgruppe.  
Hele debatten er endvidere drøftet og sagerne følges tæt i HB.  
 
4. Koordinatormøde - Forberedelse til efterårets møde 
Mødet er den 2. november - 17.45-21.30 og afholdes  - Brovst, Damengenvej 2 - Deltagerantal ca 
20 personer. (Mødeindkaldelse 17.45 og middag kl. 18.00, herefter kaffe m. tilbehør – Peter 
undersøger og bestiller) 
 
Aktiviteter er nøgleordet og koordinatorerne har udspillet i forhold til emner til mødet. Derudover 
skal der tales økonomi, opfølgning på aktivitetskalender, husk at medbringe datoer, nyjægerdag, 
det fortsatte arbejde som koordinator, beskrivelse af koordinatorjobbet. 
 
5. Formandsmøde i Kreds 1 - Forberedelse  
Formandsmødet afvikles den 28. oktober, Damengenvej 2, Brovst – Peter bestiller lokale og 
forplejning. Per Henriksen sender invitation ud senest en måned før.   



Emner:	  
Kontingenter	  og	  medlemskategorier	  
RASK-‐NATUR	  
Nyt	  fra	  	  forbundet	  
Skyd	  på	  formanden	  
	  
6.	  Hjemmeside	  -‐	  seneste	  udvikling	  
Ultimo	  september	  går	  DJs	  nye	  hjemmeside	  i	  luften,	  samtidig	  med	  Kredsens	  nye	  hjemmesider.	  Der	  vil	  være	  
ting	  som	  fra	  starten	  ikke	  virker	  optimalt,	  men	  der	  testes	  løbende	  og	  rettes	  til	  efterhånden	  som	  fejlene	  
registreres.	  	  	  
	  
7.	  Materiale	  i	  mailboksen	  -‐	  drøftelse	  af	  hvor	  meget	  der	  skal	  sendes	  rundt.	  
Reklamer	  m.v.	  sendes	  ikke	  rundt.	  Under	  punktet	  drøftedes	  den	  store	  udfordring	  med	  kommunikation	  til	  og	  
fra	  medlemmer.	  	  	  
	  
8.	  Naturstyrelsens	  jagtpolitik	  
Orientering	  ved	  Per	  Henriksen	  og	  Tage	  Espersen.	  
Der	  er	  møde	  i	  jægerforum	  Thy	  og	  Skagen	  i	  denne	  måned.	  Der	  tages	  kontakt	  til	  Himmerland	  for	  at	  forsøge	  at	  
få	  en	  dato	  klar.	  	  
	  
9.	  Orientering	  Kreds/HB	  
Naturprisen	  -‐	  fint	  projekt	  i	  kreds	  1,	  som	  dog	  ikke	  blev	  landsvinder.	  	  
Tøjordning	  -‐	  der	  er	  stadig	  point	  tilbage.	  	  
Lasershot	  -‐	  der	  lånes	  lasershot	  hos	  udbyder,	  til	  Jagt-‐og	  Fiskedag	  i	  Thy,	  med	  tilhørende	  mørkelægningstelt.	  	  
Kredsens	  nye	  lasershot	  er	  meget	  snart	  klar	  til	  levering,	  der	  indhentes	  tilbud	  på	  mørkelægningstelt.	  
Organisation	  og	  Vedtægtsudvalget	  -‐	  orientering	  om	  første	  møde.	  Der	  er	  kommet	  ny	  organisationskonsulent	  
Thomas	  Sejersen,	  som	  gerne	  vil	  med	  ud	  i	  kredsene.	  Niels	  Søndergård	  introducerede	  til	  nyt	  kursus	  for	  
Jægerråd.	  	  
Der	  er	  forslag	  om	  at	  opdele	  kreds7,	  der	  kommer	  på	  kommende	  møde	  et	  oplæg.	  	  
	  
Orientering	  ved	  Leif	  fra	  HB:	  
Husk	  puljerne	  -‐	  få	  ansøgt	  i	  foreningerne.	  	  
Kort	  orientering	  om	  udsætning.	  
Budget	  2016	  
Jagtens	  hus	  
	  
10.	  Efterårets	  øvrige	  program	  herunder	  møder,	  arrangementer,	  jægerrådsmøder.	  
Jagt	  og	  fiskedag	  i	  Thy,	  11.	  oktober	  10-‐15,	  Vester	  Vandet	  -‐	  Søholtvej	  6,	  Thisted.	  Der	  mangler	  mandskab	  til	  
skydevognen.	  Tage	  E.	  finder	  instruktør	  til	  det.	  	  
Ellers	  er	  alt	  andet	  på	  plads.	  	  
	  
Jægerrådsmøder:	  
Følgende	  datoer	  er	  fastlagt:	  
	  
25.	  januar	  Frederikshavn	  
26.	  januar	  Mariagerfjord	  
21.	  januar	  -‐	  Thy	  og	  Mors	  holder	  sammen	  
13.	  januar	  	  Aalborg	  /	  Rebild	  holder	  sammen	  
	  



Hjørring 
Brønderslev 
Jammerbugt 
Ålborg og Rebild holder sammen 

	  
I	  januar	  er	  følgende	  datoer	  ledige	  i	  Pers	  og	  Leifs	  kalender:	  
14.	  18.	  19.	  27.	  og	  evt.	  den	  5.	  
Der	  meldes	  tilbage	  om	  datoer	  til	  Per	  snarest	  muligt.	  
	  
Der	  annonceres	  samlet	  i	  Jæger	  i	  december	  så	  dette	  skal	  være	  inde	  inden	  udgangen	  af	  oktober	  -‐	  deadline	  er	  
20.	  oktober.	  	  
	  
Forslag	  til	  ændret	  jægerrådsforretningsorden	  sendes	  ud	  til	  KB	  med	  referatet.	  	  
Hvis	  I	  	  ønsker	  ændringer,	  så	  husk	  at	  få	  den	  ny	  forretningsorden	  godkendt	  og	  underskrevet	  i	  
Jægerrådsbestyrelsen	  i	  god	  tid	  inden	  årsmødet,	  så	  alle	  tidsfrister	  kan	  overholdes.	  
Husk	  at	  nævne	  valgperioden	  i	  dagsordenen.	  
	  
Der	  er	  Kredsmøde	  den	  27.	  februar	  på	  Lundbæk	  landbrugsskole.	  I	  år	  er	  kredsformanden	  på	  valg	  og	  Per	  
ønsker	  ikke	  genvalg.	  
Husk	  kandidater	  til	  kredsformandsposten	  skal	  være	  kredsformanden	  i	  hænde	  senest	  d.	  26	  januar	  2016.	  
	  
	  
11.	  Eventuelt.	  	  
Orientering	  fra	  Brugerrådet	  og	  deres	  tur	  til	  Læsø	  for	  at	  se	  LIFE-‐projektet.	  	  
Spørgsmål	  fra	  Jammerbugt	  om	  Rågeregulering.	  	  
	  
 
Næste KB-møde er den 17. december. Kl. 18.00, det afholdes hos Henrik i Vesthimmerland. 


