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Bestyrelsesmøde Kreds 5, Fyn 

Sted: Kielbergvej 1, 5750 Ringe kl.19.00 

Referent: KAR 

Ordstyrer: NCJ 
Mødedeltagere GGJ – Georg G. Jensen, Kredsformand  

AHJ – Asbjørn Hellesøe-Jensen, DJ Odense 

FLR – Frowin Lennart Rasmussen, DJ-Nordfyn.  

NCJ - Niels Christian Johansen, DJ-Middelfart 

TJ – Torben Jensen DJ-Svendborg.  

JT- Jens Thomsen, DJ-Faaborg  

MA – Morten Asserbo, DJ-Assens. 

KAR – Kaj Refslund HB medlem. (referent) 

PBS – Per Bo Sørensen, Kredskasserer 

Fraværende/afbud Per Bo Sørensen 

 

 

Punkt 01 -  

Orientering/beslutning 

  

Konstituering af kredsbestyrelsen. 

- Næstformand 

- Kredskasserer 

- Sekretær/referent 

 

Referat Næstformand v. Torben Jensen / kredskasserer v. Per Bo Sørensen / sekretær og referent v. Asbjørn 

Hellesøe-Jensen  

 

Punkt 02 -  

Orientering/beslutning 

 

Er der ændringsforslag eller rettelser til kredsens forretningsorden? 

- Alle bedes læse Forretningsordenen inden mødet! (er på kredsens hjemmeside) 

Referat Tilrettes med de faldne kommentarer. Vedtages på næste kredsbestyrelsesmøde. 

 

 

Punkt 03 -  

Orientering/beslutning 

Kredsårsmødet 

 Evaluering af årsmødet: 

- Bordet rundt. 

- Hvad gik godt? 

- Hvad gik mindre godt? 

- Årsmødet 2017 – hvor og dato? 

Referat Generelt stor tilfredshed med mødets afvikling og lokalitet i Ejby. Gode indlæg der var klare og kontante. 

Enkelte efterlyste mere debat. Ok med at det var et aftenmøde, hvilket det store fremmøde tydede på. 

Næste år holdes kredsårsmødet d. 1. marts 2017. Lokalitet undersøges nærmere.  

  

 

Punkt 04 -  

Orientering/Beslutning 

Koordinatorer 

Koordinatorer: 

- Buejægerkoordinator – behandling af ”ansøgning” til funktionen (omdeles på mødet) 

- Kursuskoordinator? Ny koordinator skal udpeges. 

- Friluftsrådet Nord – kan vi finde en egnet kandidat? 

- Friluftsrådet Syd – Indstilling af kandidat. Morten Asserbo har meldt sit kandidatur. 

- Formand for Hjortevildtgruppen Fyn? Ny formand skal indstilles.  

Schweishundekoordinator 
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Referat Bue: Steffen Jensen 

Kursus: Torben Jensen 

Friluftsrådet Nord: Per Nyegaard Olesen 

Friluftsrådet Syd: Morten Asserbo 

Hjortevildtgruppen Fyn: Torben Jensen 

Schweishunde: Afventer nærmere tilbagemelding 

 

 
Punkt 05 -  

Orientering/Beslutning 

Valdemar Slot   

Status på arrangementet/Livsstilsmessen Valdemar Slot den 14. – 16. maj 2016 

- Hvilke aktiviteter er planlagt? 

- Hvad er status på bemanding? 

- Status på mødet med eventfirmaet den 12. marts 2016  

Referat Afholdt planlægningsmøde d. 12. marts på Valdemar Slot, der gav et godt indtryk af en god placering, som 

bla. giver plads til skydevognen. Stor del af planlægningen er på plads. En del aktiviteter afventer fortsat 

forskellige tilbagemeldinger fra koordinatorer.  Jens Thomsen er tovholder på arrangementet omkring 

aktiviteterne herunder bemandingen. Det blev nævnt at tilmeldte frivillige blev orienteret i god tid. 

 

 
Punkt 06 -  

Beslutning  

Ansøgning fra Jægerråd 

Faaborg - Midtfyn og  

Odense Jægerråd 

 

 Faaborg – Midtfyn Jægerråd søger kredsen om 3.000 kr. til Tarup Davinde dagen (ansøgning 

omdeles på mødet) 

Odense Jægerråd søger kredsen om 3.000 kr. til et senior arrangement (søgning omdeles på 

mødet) 

- Skal beløbsrammen justeres? 

- Kan andre end Jægerrådene søge tilskud? 

Referat Bevilget 3.000 kr. til Tarup-Davinde  

Bevilget 3.000 kr. til Odense Jægerråd – Seniorarrangement. 

Drøftelse af behovet for en forhøjelse af beløbsrammen fra de nuværende 3.000. Der blev givet udtryk for 

forskellige beløb og administration. Spørgsmålet blev også stillet om hvorvidt det er Jægerrådene der skal 

administrere, hvilket alle mente fortsat skal være gældende.  

Endelig afklaring omkring beløbsstørrelsen skal ske på næste kredsbestyrelsesmøde.  

 

 

Punkt 07 -  

Orientering/Beslutning 

Teltvognen  

Teltvognen er afleveret iht. aftale. 
- Skal kredsen give et økonomisk tilskud til opsætning af telt og hvor meget? 
- Hvem kan søge om et evt. tilskud? 
- Betaler kredsen udgifterne ifb med teltopsætning ved Jægerråds arrangementer?    

Referat Teltvognen er afleveret til teltholder. Jf. tidligere beslutninger.  

Det blev besluttet at kredsen betaler (2.500 kr.) når det sker som et arrangement i jægerrådene. Skal 

forstås som ydereligere et tilskud i forhold til nuværende tilskud på 3.000 kr. 

 

 

Punkt 08 –  

Økonomi 

Kredsens økonomi. 
 

- PBS vil give en kort orientering. 
 

Referat Intet på grund af afbud fra PBS 
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Punkt 09 –  

Orientering/beslutning 

Laser-shot 

Eventuelt indkøb af nyt Laser-shot anlæg 
 

- Kredsens nuværende anlæg trænger til renovering. Skal vi evt. investere i et nyt anlæg? 
 

Referat Besluttet at der anskaffes et nyt anlæg som betinges betjent af en fast operatør ved udlån. 

Købet afdrages over 3 år via kredsens økonomiramme. 

Nuværende anlæg søges repareret i videst mulig omfang ,der herefter kan udlånes.  

 

Punkt 10 -  

Orientering – nyt fra 

Hovedbestyrelsen  

Orientering om hovedbestyrelsens arbejde ved KAR 

 

- KAR vil orientere og fortælle om sidste nyt fra hovedbestyrelsen 
 

Referat Omtalte: 

Jægerrforbundets årsresultat for 2015 

Rep.mødet d. 30. april i Vingsted centret. Delegerede fra kreds 5 forventes indkaldt lørdag morgen d. 30. 

april kl. 8.30, i et nærmere anvist lokale i Vingsted Centret.  

 
 

Punkt 11 -  

Beslutning – næste 

møde 

 

Næste møde dato? 

Ny mødedato aftales. 

- Hvor skal mødet afholdes? 

- Ordstyrer til næste møde? 

- Mødedeltagere? 

Referat Næste møde holdes med koordinatorerne onsdag den 24 august 2016 I Rødskebølle skydecenters lokaler 

Svendborg.  

Ordstyrer er Morten Asserbo. 

 

 

Punkt 12 -  

Eventuelt 

Eventuelt. 

- Alt kan debatteres/diskuteres,  

Referat Jægerrådene for Kerteminde og Nyborg blev drøftet. 

 
Referent: Kaj Refslund 

 


