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Referat fra kredsbestyrelsesmøde 21. marts 2016 
                                                    
 
Der indkaldes herved til Kredsbestyrelsesmøde  
Mandag d.21/3 - kl.17.30 
Lammefjordens Jagtforening  
 
Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) – Poul Olesen (PO) - Berit Valentin (BV) – Finn Poulsen - Jens K. 

Jensen (JK) – Christian Bærentsen - Torben Clausen (TC) - Max Elbæk (ME) - Ole Hansen (OH) – Ole 
Jervin (OJ) – Mads Jepsen (MJ) - Henning Christiansen (HC)  

 
 
 
Afbud: Jens K. Jensen (JK) 
Udeblevet:   
 
D A G S O R D E N  

 
1. Velkomst (ML)  

ML bød velkommen til det første KB-møde efter kredsmødet. 

 

2. Godkendelse af dagsorden (ML) 

Dagsordenen blev rettet til så den indeholdt minimumsdagsordenen samt de ekstrapunkter der var tilføjet. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt.  

 

3. Konstituering af bestyrelsen  

a. Sekretær, næstformand, kasserer 

Til sekretær valgtes Henning Christiansen (HC) 

Til næstformand valgtes Torben Clausen (TC) 

Til kasserer valgtes Poul Olesen (PO) 

b. Forretningsorden underskrives  

Forretningsordenen blev underskrevet. 

c. Tilforordnet til koordinator og andre tillidsposter 

Alle poster blev fordelt og specifik liste/oversigt er vedhæftet referatet. 

 

4. Evaluering af kredsmødet 

Igen i 2016 blev kredsmødet afviklet i Multihallen i Borup, ved Skovbo Jagtforening som skal have stor ros for 

et godt arrangement. Mødet blev afviklet i god ro og orden. Alt forløb som det skulle og lokalerne er booket i 

2017.  

HC mener ikke at Henrik Frost fremlæggelse omkring kredsinddelingen i Østdanmark var god nok. 

PO behandlingen af hjortevildtets fremtid ikke god nok. 

TC Godt møde, dog lidt problemer omkring håndteringen af skydevogne.  

 

 

5. Orientering fra kredsformanden 

Der var generel orientering af de nye medlemmer af kredsbestyrelsen. Orientering om hvad der skal ske i den 

kommende tid. 



6. Orientering fra Hovedbestyrelsesmedlem Max Elbæk. 

Kort orientering omkring løst og fast herunder skydevogn, der skal findes ny mand i Nordsjælland til at stå for 

denne, Ivan skal ikke stå for det længere ligeledes skal Bjørn Ovesen måske også erstattes af en anden. 

Udsendelse af foreningsbladet, der er flere fejl end tidligere. Medlemssystemet bliver rettet til. Økonomien 

ligner budgettet så det er godt.  

 

7. Tavshedspligt og fortrolighed 

Der blev givet en orientering om betingelserne for punktet. 

 

8. Lasershot, Skydevogn, Elgbane 

a.  Lejeaftaler  

 

9. Flugtskydningsbaner i kreds 7 

Der skal arbejdes bedre sammen foreninger imellem så der kan opnås bedre mulighed for yderligere skydetid. 

Der skal arbejdes på at der bliver mere personale i administrationen til at varetage skydebaneområdet (Jan 2 

og Jan 3) 

 

10. Haglskydeprøver 

Der skal reklameres for haglskydeprøverne på DJs hjemmeside og på Facebook. Der skal gøres mere for at 

der kommer flere deltagere. 

 

11. Uddannelsesplan i DJ 

Der bør tages op til revurdering om uddannelserne i DJs regi ikke er for lange i forhold til at det er frivilligt 

arbejde.  

 

12. Udvalg i DJ/ deltagelse fra kredsen 

Alle udvalg skal have deltagelse fra alle kredse. Dette skal der arbejdes videre på HB niveau, 

 

13. Næste møde 

23. maj 2016 kl. 17.30 Stor Københavns Jagtforening, nogen sørger for mad. 

 

 

Således refereret 

 

Henning Christiansen 

 


