Referat KB mødet 5 juni 2016
Deltagere :
Grethe Jakobsen, Fritz Pedersen, Per Seedorf, Peter Holm Pedersen
Henrik J Jensen, Mogens Engedal, Tage Espersen, Christian Nørholm, Leif
Bach, Regnar Bæk.
Afbud : Jørgen Balser Jakobsen og Kim Fredholm

1. Jægerrådsrunde
Fritz Pedersen Jægerrådet Frederikshavn. Der har været aftalt møde med
Frederikshavn kommune om at afholde 2 jagter og 1 publikumsjagt. 26
september er der foredrag med Freddy Wulff. Der er afholdt en bestyrelsesdag
med hjortevildtet som tema.
Per Seedorf Jægerrådet Mariagerfjord. Møde aftalt til den 27 juni om evt.
fællesarrangement, jagtens dag den 11 juni er aflyst pga. manglende
opbakning. Per har opfordret til at deltage i dialogmødet den 9 juni. De to
jagtforeninger i Hobro er lagt sammen.
Regnar Bæk Jægerrådet Hjørring. Der arbejdes på hjortebane i Sindal, næste
møde er aftalt til september. Naturmødet i Hirtshals var en stor succes med
mange fremmødte.
Henrik J. Jensen Jægerrådet Vesthimmerland. Stille og stabilt samarbejde,
ikke det store behov for møder, arbejdet er delt ud. Henrik har mandat i
forhold til hjortevildtet.
Peter Holm Pedersen Jægerrådet Jammerbugt. Der er 8 aktive foreninger, ud
af 13 i Jammerbugt kommune. På møde den 9 maj var der en opfordring til
Kredsformand og HB-medlem om korte informationer direkte til
medlemmerne. DJ blev opfordret til info før fejlinfo fra andre parter. Der
arbejdes videre på projektet Skydecenter Østerild med Poul Stensbek som
tovholder på projektet. Vækst Jammerbugt har inviteret til møde ang.
parabelklitter, der skal fældes bevoksning af hensyn til turisterne, jægerrådet
er inviteret for at drøfte de jagtmæssige konsekvenser.
Mogens Engedal Jægerrådet Jægerrådet Rebild . Der er 8 foreninger i Rebild
hvor de 5 er aktive, de resterende er SSV, Nørager og Bælum/Solbjerg. Der
arbejdes med et integrations projekt i kommunen hvor Naturstyrelsen også er
deltager. Har møde den 7 juni hvor vi har en forventningsafstemning.
Tage Espersen Jægerrådet Thisted. Det er ikke et problem at få folk til at
møde op, stor interesse om hjortevildtet. Der er dyrskue 10. og 11. juni, hvor
der forventes et stort fremmøde. Bestyrelsesmøde den 15. juni. Grønt råd er
mest et orienterings forum. Har haft en dag på Sportingbanen for at samle
folk.
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Christian Nørholm Jægerrådet Brønderslev. Man afholder fælles Bukkepral
den 16 maj, i år var der ca. 100 fremmødte med 18 bukke. Øvrige
arrangementer er lagt ud i de enkelte foreninger.
Leif Bach opfordrede til at sende referaterne til hhv. kredsformand og HBmedlem i kredsen for at give information om hvad der foregår.

2. Initiativprisen
Erstatter den tidligere Naturpris, prisen er delt i 2 i alt 10.000kr. Stort set alle
kan indstilles interne som eksterne, indstillingerne skal være inde inden 4
kvartal.

3.Ansøgninger/Tilskud
Tilskudspuljen for kreds 1 er i år på 125.000 kr. Nyhedsbrev sendes ud med
opfordring til at søge, bruger vi ikke beløbet går de videre til de andre kredse.
Husk der kan også søges til Nyjægere og Juniorjægere.

4.Nyjægerdag
Der mangler en person til at tage hånd om juniorjægerne, Preben Egebo
opfordres til at tage kontakt til Aalborg Jægerklub. Ellers burde der være styr
på dagen.

5.Evaluering af Rep. Mødet
Et meget stille Rep.Møde. Formandsmødet fredag en tynd kop te, er det
nødvendigt at afholde det hvert år ?. Formandsmødet i december foreslås
aflyst. Kreds 3 afholdt ikke formøde før Rep. Mødet. Kreds 1 er dog af den
opfattelse at det er vigtigt at afholde møde for deltagerne før Rep.Mødet. Der
var klager over indeklimaet i Vingsted.
Hyppighed og tidspunkt for afvikling blev yderligere drøftet.

6.Økonomi
Henrik Jensen gav en kort orientering. Budgettet ser fint ud pt. Der mangler
lidt afregninger fra blandt andet jagtsti og feltskydning i Tranum.

7.Formandsmøde
Formandsmødet bliver den 8. november klokken 18.00 og emnet vil blive
jagttidsforhandlingen, mødet er åbent for alle og der vil være en beskeden
egenbetaling. Stedet er Sports & kulturcentret Damengvej 2 Brovst.

8.Orientering KF + HB
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Grethe Jakobsen. Koordinatorene arbejder på højtryk i denne tid og alt ser ud
til at fungere fint. Naturmødet i Hirtshals var en stor succes, næste naturmøde
den 18-19-20 maj 2017, man forventer at deltage næste år.
Der er kommet invitation til deltagelse i Dyrskuet i Hjørring, hvor det
overvejes om kredsen skal deltage.
LandboNord vil have markvildtet på dagsordnen inspireret af Herning
kommunes arbejde med vildtstriber. Der er planlægningsmøde sidst i Juni og
stormøde forventes afviklet i November.
Kredsen har nu kun en vildtplejerådgiver og der eftersøges derfor en person
mere til dette, på grund af kredsens størrelse.
Leif Bach. Leif sender dagsorden til det kommende HB møde fredag/lørdag.
Her laves den endelige indstilling til Vildtforvaltningsrådet, HB er
modstander af areal krav. Dagsorden til Vildtforvaltningsrådet følger også
med.
Mandag den 13 juni er der møde i Vejle for udvalgte tillidsfolk ang. nyt
medlemssystem, den 7. november startes det nye medlemssystem op, det nye
system holdes inden for budget og den gamle leverandør er opsagt.
Tage Espersens periode i Naturpark Thy bestyrelse udløber, der skal findes to
egnede kandidater m/k til den ledige plads, som skal indstilles senere på året.

Strategimøde
Efter det ordinære møde afvikledes strategimøde som kort gengives her:
Kredsbestyrelsen
Runde i bestyrelsen om forventninger og baggrund for arbejdet fremadrettet.
Kommunikation i Kreds 1
Drøftelse af web og nyhedsbreve og Facebook
Web forsøges optimeret. Der savnes en del på webdelen. Herunder også
Kredsens årshjul, præsentationer, m.v.
Nyhedsbreve sættes i system. Skal indeholde nyheder fra kredsbestyrelsen og
fra HB. Ikke for lange. Adgang gives til HB-medlem og til Kredsformand for
udformning og der sammenlignes med andre gode eksempler.
I forhold til Facebook var man enige i at, der her skal styring på, så debatterne
ikke løber løbsk og bliver personlige. De administratorer der er, skal sikre
denne styring.
Jægerråd/Kreds Koordinatorer/Kreds,
Det aftaltes at medlemmerne i KB kobles på hver sin koordinator dels for at
støtte koordinatorerne, men også for at sikre sammenhængen til KB. Det
forventes at de kredsbestyrelsesmedlemmer som er koblet på en koordinator
skaffer sig viden om koordinatorens opgaver, herunder arrangementer, hvor
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det vil være en fordel at deltage fra tid til anden. Ligesom det forventes at
KB-medlemmerne kan referere fra koordinatorernes virke til KB-møder.
Henrik J Jensen - Flugtskydning
Per Seedorf - Hav/strandjagt
Peter Holm - Jagtsti
Jørgen Balser - Riffel
Kim Fredholm - Jagthorn
Fritz Pedersen - Nyjæger
Mogens Engedal - Hunde
Grethe Jakobsen - Bueskydning
Udviklingsdag Kreds1
Aftaltes til 4. februar. Mere om dette senere.
Mødekalender Kreds 1 tilrettedes og sendes ud.
Aftalte møder KB-møde 6. oktober og 15. december.
8. november Formandsmøde.
Forretningsorden sendes til kommentering til kredsbestyrelsen.

Mødet slut kl. 15.00
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