Kreds 7, Nordsjælland
d.2.November - 2015

Kredsbestyrelsesmøde
Mandag d.16. november - kl.17.30
Hedehusene/Fløng Jagtforening
Hovedgaden 614, 2640 Hedehusene
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:

Kirsten Skovsby

Afbud:

Thomas Røslau (TR) kom ikke og meldte ikke fra

DAGSORDEN

1. Velkomst (ML) ML bød velkommen til og specielt velkommen til Kirsten Skovsby.
2. Godkendelse af dagsorden (ML) OK
3. Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde d.20.oktober OK
4. Hundeudvalg – ny struktur V/Kirsten Skovsby
Et langt indlæg om de fremtidige betingelser for hundearbejdet i DJ´s regi.
Hvem betaler for de nye koordinatorer inde for hundearbejdet.
Se eventuelt power point fra Kirsten
Der afholdes løbende møder.
(PowerPoint kan rekvireres)
5. Kredsmøde – indbydelse, dagsorden osv.
Tilmelding som vi plejer.
Berit lave indlæg på hjemmesiden.
Christian, Musse og Henning sørger for det praktiske omkring invitationer.
Multihallen i Borup er reserveret til den 6. marts 2016.

62 pladser til repræsentantskabsmødet.

6. Budget og afregning til banerne frivillige jagtprøver 2016
Afregning kr. 35.00 pr. prøvedeltager i 2016.

7. Orientering fra kredsformand
Der har været møde med Naturstyrelsen Steffen Springborg og Kim Sødergreen angående
fordeling af jagter Max, Musse Torben, Hans og Henning deltog i mødet.

Mikala har lavet en fejl ved at indsætte Ebbe Salling i naturpark Amagers bestyrelse, Mikala skal
rette den fejl

Jagter bliver fordelt efter en turnus.
2 stk. hornblæsere skal møde hver gang dette sørger Torben Clausen for..
Der skal etableres en miljøpatrulje ud til Køge bugt bestående af frivillige fra foreningerne.

8. Orientering fra HB

Jagtens hus lukket med vinduer og tag,

2016 skal det besluttes om man vil overtage vandrehjemmet

Kredsundervisere

Medlemskabs kategorier skalbehandles færdigt indtil repræsentantskabsmødet i april 2016.

Elgskydebaner kan godkendes.

Dagsordner og referater skal på nettet.

Der er kun indsendt 5 ansøgninger om tilskudsmidler

9. Opdeling af kreds 6, 7 og 8
Se vedhæftede forslag fra Max og Henning
Opdeling i 3 kredse eller intet.

10. Skovbrugerråd og udvælgelse forslag til kredsmødet – Mads Jepsen

Mads Jepsen skal vælges til Skovbrugerrådet. Det er distrikterne der udpeger til Skovbrugerrådet.
Der er opbakning til Christian Færch fra mødedeltagerne i distriktmødet. Christian Færch orienterer
ikke kredsbestyrelsen hvilket er et problem.
Hvem bliver tildelt jagter og hvem fordeler disse.

Skal der laves en regelændring til hvordan der vælges nye deltagere til skovbrugerrådene?

11. Opfølgning på Laser kino

Der afholdes instruktion Dragsholm 27. november 2015.

Hvem betaler for udstyret, det undersøger Poul.

12. Rundt om bordet

Berit skal have datoer for aktiviteter

Torben; det er trist at der er tvivl om hvordan der vælges til de enkelte brugerråd.
Mads; der er JKF der skal indkalde til møder i hjortevildtgrupperne.

Er der nogen som har søgt penge af udstillingspuljen, for 2016.
Skydevogne skal repareres!

13. Fastsættelse af næste møde

17. december 2015 kl. 17.00 hos Poul. Medbring en gave til minimum kr. 50 kr. og gammel hat.

