Referat fra Kredsbestyrelsesmøde Tirsdag d.20. oktober - kl.18.00
Hedehusene/Fløng Jagtforening
Hovedgaden 614, 2640 Hedehusene – www.jagtforeningen.com
Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) – Poul Olesen (PO) – Mads Jepsen (MJ) - Berit Valentin (BV)– Jens K.
Jensen (JK) – Christian Bærentsen - Torben Clausen (TC) - Max Elbæk (ME) – Thomas Røslau (TR) - Ole Hansen (OH)
- Henning Christiansen (HC) – Flemming Haburg (FH) – Finn Poulsen (FP)
Indbudt: Ingen
Afbud:
Flemming Haburg, syg, Mads Jepsen, syg og Thomas Røslau, arbejdsramt
DAGSORDEN
1. Velkomst (ML)

Finn Poulsen deltager i kredsbestyrelsesarbejdet. Distrikt 4
Der findes en ny i stedet for Jørgen Elholt til distrikt 3

2. Godkendelse af dagsorden (ML)

Godkendt, ingen tilføjelser

3. Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde.

Godkendt uden bemærkninger

4. Orientering fra kredsformand

Deltog 8. oktober formandsmøde på Kalø det var kun 50% af formændene der deltog.
ET møde uden seriøst indhold… intet blev behandlet seriøst.
Hovedbestyrelsens holdning ikke i orden til indholdet af formandsmødet og afviklingen.

19. oktober vedtægts og formandsmøde
Opdelingen af kreds 7

Frivillighed og arbejdet fra medlemmers side her er HB´s holdning ikke i orden.
Hangaard kreds 4, holdning fra DJ´s ledelse og administration udviser manglende tillid til frivillige
George kreds 5 stort set samme holdning som ovenfor.
Foreningerne er selvstændige juridiske enheder ifølge administrationen

Fremover skal det være muligt af sende substitutter til møde i de enkelte udvalg.
Dette skal med på kredsformandsmødet næste gang.

5. Orientering fra HB
1/10 opdateres medlemslisterne for kreds 7 stort set alle foreninger har tilbagegang
2 nye foreninger Egedahl Jagthorn og Snaphanerne.

Naturprisen ændret til initiativ pris. Forslag om at midlerne fordeles i mellem kredsene, nej tak fra HB.

Fejl på hj-siden meldes til Pia eller Joan.

Medlemstallet offentliggøres aldrig det medlemsskaber der bruges.

Hvor langt er Frost nået med behandlingen af problemet mellem Hedehusene og Tåstrup.
Der laves direkte henvendelse til Frost for en afklaring om hvor langt man er nået.

Retningslinjer for brug af skydevogn skal laves/skaffes.

Jagtens hus overholder budgettet og tiden.

Regnskabet for 2015 ser ligeledes ud til at følge budgettet.

5.a
9. SEPTEMBER kasserermøde

Stor kritik af køresedler fra T & S side.

Jægerråds køresedler skal sendes direkte til Åse.

6. Opdeling af kreds 7.

Der skal arbejdes på dette i kreds 7.

Der skal afholdes møder i de 4 distrikter

Der nedsættes en arbejdsgruppe der laver et forslag til opdelingen!

Gruppen består af HC, CB,

7. Hundeudvalg – ny struktur

Venter til næste kredsbestyrelsesmøde. Kirsten Skovsby indkaldes til dette.

8. Jægerfora og fordeling af jagter via NST

Fordelingsnøgle leveres af Max.
9. Skovbrugerråd og udvælgelse forslag til kredsmødet – Mads Jepsen

Venter til næste kredsbestyrelsesmøde

10. Opfølgning på Laser kino

Grossisten skal kontaktes helst til Sjælland men der skal der skal laves en aftale om fremvisning af
systemet enten i Ålborg eller på Sjælland
.

11. Ny kreds hjemmeside og DJ hjemmeside

Fungerer ikke optimalt. Der har været meget store udfordringer i forbindelse med opstarten af den nye
hjemmeside. Det er ikke nemt for Berit idet fejlene stammer fra administrationens del af hjemmesiden.
Så det er med at krydse fingre for af der snart kommer styr på det hele så det ikke fremstå som om der
er for mange huller i systemet.

12. Rundt om bordet

Budget for jagtfeltskydningen 2016 giver underskud på kr. 30.350,00.

Distriktsmøde 30. november i Lyngby-Gladsaxe

Uddannelsesmøde jagttegnslærere 26. november i Skovbo

13. Fastsættelse af næste møde
16. november 2015 kl. 17.30 i Hedehusene Fløng Berit laver mad.

Således refereret

Henning Christiansen

