Referat fra kredsmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
Kredsmøde i Kreds 7 Nordsjælland
Sted: Borup Multihal – Hovedgaden 65, 4140 Borup
Dato: 6. marts 2016
Deltagere:
For HB:
KB:
Gæster
Referent
Pkt.

1

2
3
4
5

151 personer
Formand Claus Lind Christensen (CL), Næstformand Henrik Frost Rasmussen
(HFR) og Max Elbæk (ME)
Marie-Louise Achton-Lyng (MAL), Torben Clausen (TC), Berit Valentin (BV),
Jens K. Jensen (JJ), Poul Olesen (PO), Ole Hansen (OH), Henning Christiansen
(HC), Mads Jepsen (MJ), Christian Bærentsen (CB) og Finn Poulsen
Direktør Michael Stevns (MS), Økonomichef og IT ansvarlig Jens Kjær (JK) og
Naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen (SS)
Charlotte Bak

Emne
Velkomst v/kredsformand
Marie-Louise Achton-Lyng
Valg af dirigent

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Beretning om kredsens virksomhed v/Kredsformand og
fagkoordinatorer

Konklusioner
MAL bød velkommen til alle deltagerne og gæster
samt oplyste om nogle praktiske oplysninger.
Bestyrelsen foreslog Phillipp Quedens (PQ)
Ingen andre forslag
PQ konstaterede efterfølgende, at kredsmødet er
lovligt indvarslet.
Godkendt
Charlotte Bak
De to yderste ved bordenden op ved hovedbordet
Formand MAL bød igen velkommen og aflagde
derefter beretningen.
Vi er i dag 45 deltagende jagtforeninger, og vi er
151 deltagere
MAL orienterende om, at vi i forhold til 2014,
hvor vi var 92, nu kun er 88 jagtforeninger.
Kreds 7 er opdelt i 4 distrikter. Hvilket er et godt
grundlag for at sikre samarbejdet i kreds 7.
MAL opfordrede til at man deltager på de distriktsmøder, som der bliver afholdt i distrikterne
for at få del i den viden og erfaring, som der er.
MAL løftede problematikken omkring Jægerrådene, og opfordrede til at man kigger på at få nedlagt
Jægerrådene. MAL har forespurgt på flere møder,
hvor det politiske lå henne, og flere steder var svare ”Det politikske ligger da hos kredsen”, men i
vedtægterne står der at det er Jægerrådene, og
kredsen som skal stå for aktiviteterne.
Koordinatorerne har i forhold til opdelingen af
distrikter mulighed for at få hjælpekoordinatorer,
så der bliver et kendt ansigt ude lokalt.
Skydebanekapacitet.
Stor tilgang til haglskydeprøverne 2/3 går op i
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kreds 7.
Flere foreninger har sagt fra til haglskydeprøverne
grundet det store pres der er på skydebanen.
MAL spurgte i den forbindelse, hvordan hjælper
vi foreningerne, så de kan få udvidet deres skydetider.
MAL pointerede at medlemsregistreringen ikke
virker, der er flere medlemmer, som står i restance
trods det, at de har betalt.
MAL løftede ønsket om en strukturomlægning,
med henblik på nedlæggelse af jægerrådene, og
pointerede at det var vigtigt at strukturudvalget har
deltagere fra alle geografiske steder, og man skulle spørge om hvem har behov for at skal deltage
Derudover efterlyste MAL bedre kommunikation
imellem medarbejdere, frivillige leder, og foreningerne
Sluttelig gjorte MAL opmærksom på, at vi i foreningerne skal huske tilskudsmidlerne, hvor man
har mulighed for at søge midler til huse, renovering m.m.. Ring til MAL og ME hvis man har
svært ved at finde skemaet til ansøgningen
Koordinator
Riffelkoordinator Allan Pedersen – Det er svært at
finde et niveau.
Flugtskydningskoordinator Søren Dam – Kredsskydningen er delt op i 3, hvor der køre en turnus
på 3 forskellige baner.
Hvis man ønsker at være en del af denne turnus, så
skal man kontakt Søren Dam.
Hundekoordinator Søren Hecht – Er ikke tilstedet
så Kirsten Skovsby tog over. Kirsten Skovsby lavede en kort orientering omkring arbejdet som begyndte allerede i 2014, hvor man satte en struktur
op, om hvordan man ønskede at arbejde med hundearbejdet.
Kirsten Skovsby takkede Bjørn Ovesen for det
store arbejde han har lagt i hundearbejdet, da han
har valgt at forlade hundene.
Kirsten Skovsby orienterede om at der er lavet et
Jagthundeudvalg og et Prøveudvalg (delt i to)
Buekoordinator Susanne Kildebjerg – Kredsmesterskab, se beretning. 2.076 har bestået bueprøven, der er 53 udlændingen, 62 kvinder
Jagthornskoordinator Torben Clausen – Opfordrer
til at flere kommer i gang med at spille jagthorn.
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Gennemgik beretningen.
Det bliver i fremtiden muligt for ikke medlemmer
af DJ at deltage til duelighedsprøverne, prisen bliver højere og det er kun hvis der plads.
Derudover orienterede TC omkring kredsens skydevogn og opfordrede til at bruge den.
Kommentar fra Hans Jørgen Torup Sogns Jagtforening – Politiet godkender altid når de bruger skydevognen.
Jagtstiskoordinator Jens Klaus Jensen – Gennemgik årsberetningen. JKJ takkede Christian Bærentsen for hjælpen.
Derudover orienterede JKJ, at der er jagtsti den
23. april, den bliver lavet som en forprøve til jagttegnselever i forhold til den rigtige prøve og bliver
derfor lavet på deres niveau med undtagelse af et
par enkelte spørgsmål, og at der afholdes DM den
11. juni i Jylland
JKJ opfordrede alle til deltagelse, da det er en videreuddannelse af det at være jæger.
Strand og havjagtskoordinator Arne Holten –
Arne Holten orienterede om, at man i dag oplever,
at der er enkelte damer, som tager udfordringen op
med havjagt, men at det er ikke så langt fremme,
som det har været, dog er der stor interessere fra
nyjægerne.
På Roskilde Dyreskue er der mange besøgende,
som viser stor interesse for jagtformen.
Jægerne er blevet mere mageligt, men husk det er
en billig jagtform.
Kursuskoordinator Charlotte Bak – I 2015 blev
der afholdt væsentlig flere kurser end i 2014.
Frivillig jagtprøvekoordinator Ole Hansen –
Kreds 7 er det sted, der afholder flest jagtprøver.
Det har været et stort arbejde med at få ensrettet
økonomien omkring den frivillige jagtprøve
Webkoordinator Berit Valentin – BV viste at der
nu ligger en oversigt over opdelingen af de fire
distrikter samt jægerrådene.
BV opfordrede til at man fremsender billeder samt
link til foreningens hjemmeside, som så bliver lagt
ind.
Kommentar fra Jens Birch Hillerød – Det kunne
være rart at det bliver synligt på forsiden om arrangementet er åbent for alle.
BV – Hvis man trykker på +, så kommer der yderligere information
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Lars – Skovbo Jagtforening – Får ikke alle nyheder, som ligger på kredsen hjemmeside, efter den
nye hjemmeside er gået i luften.
MAL – på kredsens hjemmeside kan man ikke
sortere, det kan man kun på hovedsiden. Kredsens
hjemmeside er sorteret alfabetisk.
Direktør Michael Stevns – Husk at have rettighederne til billederne der bliver lagt op på hjemmesiden, så ikke der kommer en stævning fra ophavsretten.
Økonomiske forhold
Regnskabet blev gennemgået.
Kirsten Skovsby fik ordet og startede med at sige
tillykke til kredsbestyrelsen for den gode budgetstyring.
Derudover ville hun gerne kommentere MAL’s
oplæg omkring nedlæggelse af jægerrådene –
hvornår fungere jægerrådene, hvornår er det en
succes? Jægerrådene er vigtige for os som forbund, det er her vi har kontakten til den øvrige
myndighed/kommunen. Jægerrådet fungerer i forhold til vores myndigheder.
Jens Birch – Hillerød Jagtforening er enig med
Kirsten Skovsby. I Hillerød er jægerrådet uhyre
vigtigt. Her har man fået arrangeret jagter på de
kommunale arealer, og man samarbejder godt omkring reguleringen.
Jens Birch synes hellere, at man skal arbejde med
hvorfor fungere det ikke?
Christian Færch – Jægerrådsformand Hillerød.
Roste Formand Claus Lind for det materiale der
blev sendt ud i forbindelse med jægerrådsmøderne
omkring Natursynet.
Det er vigtigt at vi får debatten, det er gennem debatten vi bliver bedre.
Det er vigtigt at vi får forklaret hvorfor vi har de
holdninger vi har.
Peter Vilstrup – Køge Herfølge Jagtforening
Orienterede om at til deres årsmøde var 0,6% af
de samlede medlemmer mødt op til jægerrådsmødet. Peter Vilstrup pointerede, at jægerrådet skal
være talerøret overfor kommunen, de skal ikke
lave politikken i DJ og ligge det politiske grundlag.
MAL – Der er i hele Kreds7 32 jægerråd, af disse
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er der 5-6 der fungere rigtig godt.
Det der gør at de fungere rigtig godt, er at de har
formået at skabe et sammenhold og der sidder
nogle rundt om bordet, som skaber gode relationer.
6

Gæstetaler Stephan Springborg
(SS) - Naturstyrelsen

Vildtkonsulent, sidder med rådgivning og Køgebugt.
Er tilknyttet Østsjælland.
Det der er ved at ske i NST er at den flytter til
Randbøl, her kommer den kun til at stå med skovdrift. Der kommer et nyt navn: Styrelsen for Vand
og Naturforvaltning (SVANA)
Stephan Springborg leverede et humoristisk og
oplysende oplæg og han talte om det gode samarbejde og ønsket om udvidelse af dette.
Han så gerne at DJ overtog noget af reguleringen
på råvildtet i området og måske også muligheden
for at en erfaren jæger kunne komme ud med en
betalende kunde.
Han så gerne at statens skove blevet åbnet noget
mere, så det bliver muligt at gå noget mere på jagt
der, men det er meget bynært området, og derfor
kræver det sikre folk, til at gå på jagt netop her.
Jens Birch – Hillerød Jagtforening – spurgte SS
hvordan bliver det rent praktisk faktisk til noget?
SS - De to nye styrelser skal lige finde sine ben,
men I skal begynde at tænke på hvordan kunne det
blive? Måske kan der udarbejdes forhåndsaftaler
om at I kan leje det.
JKJ – I vil gerne have arrangementer, og vi vil
gerne lave en jagtsti, problemet er bare at I kræver, at der skydes med skovpatroner, og det vil
koste 500 kr. pr deltager, og det vil deltagerne ikke betale.
SS – Der kunne laves arrangementer med demonstrationsskydning, vi kan ikke gives køb på skovpatronerne. Jæger er MEGET mere end skydning.
Hans Henrik – Kalundborg Jagtforening – Tak for
et godt indlæg. Der er problemer med at finde gode vandhuller til hundetræning, vi har samarbejde
mellem 9 foreninger, og det har ikke kunne lade
sig gøre. I arbejder meget forskelligt, nogle steder
kan det lade sig gøre andre steder.
SS – Tager problematikken med hjem, men det
kan ikke lade sige gøre, men man er velkommen
til at benytte hundeskovene.
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Orientering om hovedbestyrelsens
arbejde
 Max Elbæk

ME orienterede om, at han har forladt Formandsposten i Nyjægerudvalget, da det ikke er et kompetenceområde.
Hjortevildtsforvaltningen – stor ros til Sonny, som
har orienteret om hvordan arbejdet har været omkring hjortevildtforvaltningen.
Derudover orienterede ME omkring tilskudsmidlerne, som kan søges. Der er givet mange tilskud
til bueskydningen. I fremtiden vil der blive kigget
til om jagtforeningerne har ansøgninger ude andre
steder. Sluttelig så skal foreningerne huske på, at
der kan søges tilskud til alt.
De årlige jagter hos NST – arbejdet med at finde
deltagere til jagterne har ME stået for.
Kommende opgaver:
General diskussion om problemerne med skydebanerne og få lavet nogle planer, så vi finder ud af
hvordan vi får løst disse problemer.
Strukturændring i forhold til organisationen - håber at der kommer et bredt udvalg.
Kommentar fra:
Søren – Hvalsø Jagtforening – Omkring skydebane. Er i gang med et arbejde hvor Jan Rygaard er
på, men han er meget presset. Er det muligt at få
en ekstra mand på, så ikke kun Jan Rygaard?
Jens Birch – Hillerød Jagtforening – Har efter et
stort stykke arbejde, fået miljøgodkendelse til
skydebanen efter 1½ år. Det kunne være godt at få
samlet erfaringerne omkring dette arbejde.
Bramsnæs Jagtforening – kunne ikke modtage tilskud, da man ikke selv havde mulighed for at stille med det samme beløb selv.
Kan det ikke lade sig gøre, at det ikke er et krav?
ME – Det må Michael Stevns svare på
Til Hillerød – I er nødt til at deltage på de møder,
som der er. Og så mangler der nogle retningslinjer
ME er helt klar tilhænger til at der kommer en Jan
Rygaard mere.
Poul Jespersen - Henstilling til HB om at der afsættes nogle flere ressourcer til at hjælpe med det
problem.
Kirsten Skovsby – Hvad med det arbejde der er
lavet i Jægerfora omkring fordelingen af jagterne.
ME – Jægerfora har man ønsket at vi selv står for
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fordelingen. Det har ikke noget med HB at gøre
Lars – Skovbo Jagtforening – Hvor kan en lille
jagtforening gå hen og skyde sin riffel ind?
ME det bliver et større og større problem. Jeg tror
på at vi kommer til at skyde indendørs inden for
en kort årrække.


Claus Lind Christensen

Visionen er stadig – Mest mulig jagt og natur.
Det er også sådan vi arbejder.
Vi skal huske at tale om os som ÉT samlet forbund.
RASKnatur – et revideret natursyn
Laver nu to
- RASKnatur - Et overordnet
- Jagt og natur politikker, hvor der står hvad
er det vi mener konkret.
Vildtforvaltning
3 søjler
Træk, hjorte og mark
Trækvildt – international påvirkning
Vi kommer til at se på Taffelanden – den er i
stærk tilbagegang.
Forvaltningsplaner
Regnspoven – arten har det ikke godt
Havlit – er i stærk tilbagegang
Gåseplatform om tre år
Bramgås – mere regulering
Sædgås – som forventelig giver os mere jagt
Grågås
Kortnæbbet gås – mere regulering
Er en art som vi ikke forvalter alene i DK, det er
internationalt.
Hjortevildtforvaltningen
Areal krav var IKKE DJ’s forslag, selvom der er
sagt og skrevet meget omkring dette.
Der foreligger et forslag lige nu.
Vi ønsker en mulighed for at have lokal indflydelse og i særdeleshed på hvornår, der skal jages
hjorte.
Den 15. marts fremlægges forslaget i Vildtforvaltningsrådet.
Drøftelse i vores organisation
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Faglig udregning af forslaget
Endelig stillingtagen til et samlet forslag på juni
mødet i Vildtforvaltningsrådet (VFR), hvor man
taler om retningen.
Markvildt
Markvildindsatsen – får ros for det arbejde der
laves i markvildtslauget.
Udsætning – CL tror på et udsætningsforlig. Det
er specielt på ænderne og fodring- Vi skal have
styr på vores jægerhåndværk
Markprøver – kommer til at foregå på vilde fugle
og ikke udsatte.
Jagttidsarbejdet
Der er sat en proces i gang, og der har stået noget i
Jægeren og der er også en side på hjemmesiden.
Der ligger en film, hvor Niels Henrik Simonsen
forklare lidt omkring arbejdet.
Det har været på årsmøderne, den 15. marts kommer der en endelig indstilling fra VFR
Medlemsudvikling
Vi har haft et lille fald. Her i kredsen er vi gået
600 medlemmer tilbage.
Derfor laves der en hverveindsats, og der hvor det
vil være aller bedst er ude i foreningerne.
Har lavet et nyt koncept her til OCC.
Der har været et call center, som har ringet ud til
3000 tidligere medlemmer.
Hjemmeside og de sociale medier vil blive brugt
mere aktivt.
Der er lavet et nyt oplæg til medlemskategorier,
som skal behandles på repræsentantskabsmødet.
Organisationen ny struktur/mere sammenhæng
- Mere nærhed helt ud til medlemmerne
Hvordan gør vi det?
- Fordeling af opgaverne
- Hvilke opgaver skal vi løse i fremtiden
Det er en proces som går i gang, og der vil blive
nævnt mere om det på repræsentantskabsmødet.
Kommunikationsstrategi
Jæger
Sociale medier
Organisationskommunikation
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Hjemmeside
PR – hvordan kommer vi mere i pressen
Samspil i kommunikationen


Henrik Frost Rasmussen –
efter frokost

På repræsentantskabsmødet sidste år blev det besluttet, at der skulle kigges på strukturen i øst.
Der blev lavet en analyse om hvilke konsekvenser
i forhold til økonomi, valg af tillidsfolk m.m.
Der blev kigget på kreds 7 opdeling, og fandt det
positivt.
Vest og Storkøbenhavn – de vil IKKE deles,
Syd ønskede en opdeling mellem 2-3.
Organisationsudvalget indstiller til repræsentantskabet, at man ikke opdeler kredsen.
BV – distrikt 3 – Der blev afholdt møde, men da
man skulle drøfte forslaget, så mødte der kun ganske få op, og derfor kunne indstillingen ikke være
mere.
MAL foreslog at man tager det på landsplan, da
opdelingen er meget delt.



Michael Stevns

Gennemgik den økonomiske situation.
De foreløbige tal viser at der, at vi når i mål.
Der har været stor udskiftning af medarbejderstaben. De 53 medarbejder, som er ansat nu, er kun
de 13 fra gammel tid.
Sygefravær 1 %.
Store udfordringer med medlemssystemet, og det
har været meget utilfredsstillende.
Jens Kjær er blevet ansat, og skal være med til at
rydde op, og er også godt i gang.
Telefonproblemer om ikke at kan komme i gennem. Det er ikke det man oplever, og det er ikke
hvad loggen viser.
Jagtens Hus, alt går som planlagt. De flytter ind
den første uge i juli.
Økonomien omkring huset viser at man holder
budgettet.
Kommentar fra:
PO takkede økonomiafdelingen for hjælpen.
Derudover pointerede han overfor CL, at de er
nødt til at gøre noget ved udsendelse af bladet, det
bliver ikke leveret og man må ringe ind.
CLL – det har lige været drøftelse igen med distributøren
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Svend Erik KVL – Ønsker en medlemskategori
for studerende.
Charlotte Bak – Lammefjordens Jagtforening
Der har været store problemer i forbindelse med
overflytningen af medlemmerne fra Vallekilde
Hørve, som er blevet sammenlagt med Lammefjordens. Medlemsregistreringen kunne ikke ligge
dem ind med deres oprindelige medlemsdato, og
de fik derfor ikke deres anciennitet med over.
Jens Birch – Hillerød Jagtforening. Kommunikation til foreningerne skal være bedre. Hvordan jagten skal drives, er det DN eller vores holdning,
som gælder, og hvad med medlemmer uden jagttegn - er det faldet ud af de nye medlemskategorier.
CLL – tak for inputtet omkring medlemskategori
for studerende.
Det er rigtigt at støttemedlemsskabet er faldet ud,
da medlemskategorien ikke havde ret mange medlemmer.
Vores natursyn er VORES jagtpolitik.
MS – Vi har ikke nedprioriteret skydebanerne,
byerne bliver større og større og kravene ligeså, og
derfor er presset også blevet større.
Hvis der skal prioriteres anderledes, så skal vi bare
have besked.
CLL der er klart brug for en prioritering på skydebaneområdet igen.
MAL – CLL vi er nødt til at kigge på området
igen. Der er rigtig mange skydebaner i kreds 7
som i dag er presset.
Riffelkoordinator Allan Pedersen – CLL har du set
den nye funktionsbeskrivelse for riffelkoordinatorerne? Det minder mest af alt om en ansættelseskontrakt.
Stine Jægerrådsformand Kalundborg – Hvorfor
har man brugt 4 mio. ekstra på administration.
Lars Skovbo Jagtforening – Har sendt en mail til
CLL, som endnu ikke er blevet svaret på. Niels
Søndergaard skulle have svaret, men det er ikke
sket. Derudover så gjorde han opmærksom på, at
der var blevet afholdt opmåling af trofæer, hvor
kommunikation omkring de nye regler ikke var
sket.
Svend-Erik Isling – Storkøbenshavns Jagtforening
Kritiserede den store efter afregning, som der kom
fra DJ, hvor de skulle tilbagebetaling 20.000 kr.
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Derudover, så skal vi reklamere for hvordan man
vedligeholder sin profil på DJ.
MAL – Foreslog at man kunne nedlægge af kredsene, for at få tingene til at hænge sammen, men
så skal administrationen nok have 50 ansatte mere.
Derudover så spurgte hun til medlemskortet, som
ikke længere står bagpå bladet. Kommer det med
posten eller hvordan?
CLL – funktionsbeskrivelse for riffelkoordinatoren. Skal være en rammebeskrivelse og ikke funktionsbeskrivelse.
Manglende svar på mail. Ryk hvis I ikke hører
noget, der kan smutte en.
Opmåling af trofæ – hvorfor ikke lige ringe?
Nedlæggelse af kredse – vil ikke pege på en struktur, men der skal laves en ny.
MS – medlemskort – kommer med i april.
Ajour førelse af medlemsprofil – tages med hjem
Administrationsomkostningerne er steget – det
skyldes ny hjemmeside og konsulentbistand.

Bronze nål blev overrakt Bjørn Ovesen for det store arbejde han har gjort i tidens løb.
Årets Jagtforening blev
Asminderød Grønholt Jagtforening
8

Valg af Kredsformand

MAL – genvalgt uden nogen modkadidater
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Valg af HB-Suppelant

TC har deltaget de sidste 8 måneder i HB’s møder,
men trækker sit kandidatur og indstiller MAL
MAL – valgt
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Valg af kredsbestyrelsesmedlemmer

Distrikt 1
Ole Hansen – genvalgt uden modkandidater
Distrikt 2
Flemming Haburg – ønsker ikke genvalg Thomas Røslau – har ikke været en del af bestyrelsen, har forsøgt at kunne komme i kontakt med
ham. MAL ønsker muligheden for at sætte en anden ind.
Der er ingen fra distrikts 2 som ønsker at indtræde. Posten er derfor vakant.
Torben Clausen – genvalgt uden modkandidat
Ole Jervild - valgt
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Finn Poulsen – genvalgt uden modkandidat
11

Valg af ordførende fagkoordinatorer:
 Jagthornskoordinator –
Torben Clausen


Torben Clausen – genvalgt uden modkandidat

Flugtskydningskoordinator Søren Dam – genvalgt uden modkandidat
Søren Dam
Jagtstiskoordinator –
Jens K. Jensen

Jens Klaus Jensen – genvalgt uden modkandidat



Medlems- og Nyjæger koordinator
Henning Christiansen

Henning Christiansen – genvalgt uden modkandidat



Riffelkoordinator –
Allan Pedersen

Allan Pedersen - genvalgt uden modkandidat



Hundekoordinator –
Kirsten Skovsby

Kirsten Skovsby – genopstiller ikke
Søren Hecht – valgt uden modkandidat



Strand- og havjagtkoordinator – Arne Holten

Arne Holten - genvalgt uden modkandidat



Kursuskoordinator –
Charlotte Bak

Charlotte Bak - genvalgt uden modkandidat



Frivillig Jagtprøvekoordinator – Ole Hansen

Ole Hansen – genvalgt uden modkandidat



WEB-koordinator –
Berit Valentin

Berit Valentin – genvalgt uden modkandidat



Buekoordinator –
Susanne Kildebjerg

Susanne Kildebjerg – genopstiller
Christian Bærentsen – modkandidat
151 stemmeberettige – 147 kunne afgive stemme
1 ugyldig
4 blanke
Susanne Kildebjerg – 58
Christian Bærentsen – 76
Christian Bærentsen valgt
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Referat fra kredsmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
12

Valg af delegeret til repræsentantskabsmødet d. 9. maj 2015

Delegerede valgt iflg. liste med nogle få ændringer.
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Indkomne forslag:
1. Forslag omkring ændring
af afholdelse af udgiften til
Jubilæumsdiplomer i DJ,
så den afholdes af DJ og
ikke jagtforeningerne

Henrik Madsen formand for Kalundborg var oppe
og motivere forslaget
34 for
67 imod
Forslaget er ikke vedtaget, men henstillingen til at
man måske arbejder med at finde en løsning.

2. Forslag omkring medlemssystemet i DJ.

Henrik Madsen formand for Kalundborg var oppe
og motivere forslaget
MAL støtter op forslaget, men ser det ikke som et
forslag, som skal på repræsentantskabsmødet, men
ser det igen som en kraftig henstilling til administrationen.
CLL er fuldstædig enig i de frustrationer, som der
er.
HB er meget opmærksom på problematikken

3. Forslag om ændring af
Forslaget tilbagekaldes men videresendes til Vildtjagttiderne for edderfugle, forvaltningsrådet.
dykænder, måger, sæler og
ringduen
4. Forslag om valg af medlemmer til kredsbestyrelsen i Kreds 7

MAL motiverede forslaget.
Christian Færch gør opmærksom på, at der i distriktsopgaver mangler nogle ting i forhold til det
arbejde fire banden lavede. Bl.a. muligheden for at
koordinatoren har mulighed for at få en hjælper i
lokalområdet samt repræsentanterne i de lokale
råd. Bibehold opgaverne i distrikterne, så det stadig bliver interessant.
MAL – i forslaget indeholder allerede muligheden
for koordinatoren at udpege en hjælper.
Det andet opmærksomhedspunkt, som Christian
Færch henstiller til er allerede i forslaget.
Der er en enkelt som ikke er enig, men ellers vedtages punktet.

5. Forslag fra Hillerød

Jens Birch motiverer forslaget.
Forslaget bliver ikke stillet som forslag, men set
som en mulighed for fremtidig arbejdsform.
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