
Referat for Kreds 7, Nordsjælland 

Hundested den 12. Maj 2016 

Mandag den 23. maj kl.1800 

Sted: Storkøbenhavns Jagtforening – Mosehuset, Mosesvinget 3, 2400 KBH.N 

Deltager: Mads Jepsen (MJ) - Berit Valentin (BV)– Ole Jervin (OJ) – Jens K. Jensen (JK) 
– Torben Clausen (TC) - Max Elbæk (ME) – Ole Hansen (OH) – Finn Poulsen (FP) – 
Henning Christiansen (HC) 

Afbud: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) – Poul Olesen (PO) Christian Bærentsen (CB) 

  

D A G S O R D E N REFERAT  

  

1.     Velkomst (ML) Torben Clausen tager over i fravær af Musse. 

2.     Godkendelse af dagsorden (ML) Godkendt! 

3.     Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde. Godkendt. 

4.     Orientering fra Kredsformandsmanden.  

Intet til orientering da Musse ikke er til stede. 

Ikke i orden at Musse vælger KB-møde fra, dette lyder fra flere sider. 

Der burde have været orienteret bredt for længe siden og KB-mødet flyttet. 

  

5.     Orientering fra HB-medlem. 

To HB møder uden meget indhold. 

Max er formand for flugtskydningsudvalget i DJ. 

Der bliver etableret et nyt medlemssystem. 

På mødet på Gl. Estrup historie, hvorfor Jagt og Skovbrugsmuseum skulle flytte 
hertil. 

Hjortevildt blev der brugt meget tid til sidste HB-møde. 

Jagtens hus holder åbent hus den 10. september 2016. 

Laser telt skal findes/købes/sponsoreres, måske kan der findes en billig løsning. 
Foreningerne kan også selv leje et telt. 

  

 
 



6.     Evaluering af Repræsentantskabsmødet og Formandsmøde 

Berit dårligt lokale, dårlig belysning, for varmt. Formandsmøde… forkert gæst til 
formandsmødet til foredraget. 

Ole Hansen spild af tid med såvel formandsmøde som rep. mødet. 

Finn: bedre i Kolding end Vingsted. Formandsmøde dårlig foredragsholder, Rep. 
God mødeleder.  

  

Henning:  Formandsmøde dårlig foredragsholder øvrigt ok. Rep. Møde bør laves 
om 

  

Torben: Formandsmøde dårlig foredragsholder øvrigt ok. Rep. Møde ok man 
møder andre folk fra andre landsdele. Godt rep. Møde. 

  

Ole Jer vin; Formandsmøde dårlig foredragsholder. Rep møder dårligt lokale. 
Ingen landsdels konflikter. 

 Jens K. Fraværende. 

  

Mads: Gode faciliteter. Formandsmødet dårligt. Rep. Mødet. For stille. Ingen 
kommentarer omkring hjortevildt. 

Max: Formandsmøde dårlig foredragsholder øvrigt. Rep. Møde ok specielt 
hjemmeværnsmanden. Dårligt at ingen talte om hjortevildtet. 

  

7.     Ansvarlige for kredsens skyde vogne og hvor skal de stå? 

Skydevognen står hos Mads Jepsen, der skal findes en plads i Nordsjælland hos 
en ansvarlig person. Vognen skal klargøres så den er trafik OK. 

I Vestsjælland står der en hos Bjørn Ovesen. Skal måske flyttes en anden på 
længere sigt. 

             Der står en hos Torben Clausen. 

  

8.     Møde med KB og kreds koordinatorer  

Tid og sted fastsættes på mail eventuelt holdes mødet i september 2016. 

  

9.     Rundt om bordet   

Mads: Der er distrikt møde den 24.05.16.   



Hanne Hauer er som følge af ændringer af vildtpleje rådgivernes arbejdsområde, 
blevet opsagt pr mail. Hun har ikke svaret på mailen og Mads skriver mail igen. 
  
Jens K.: 1. Kredsjagtsti sammen med kreds 6 for lille deltagelse 
2. Livsstilsmesse på Ledreborg. 3. Dyreskue vagtplanen for naturstien er på plads. 
  
Ole Jervin: Diabetesforeningen kom på rundtur i mosen, 1,5 timer gå tur med 
hornblæser osv.. 
  
Torben Clausen: Duelighedsprøve i jagthorn 17 danske 5 svenske 77 deltagere i 
grupper overskud kr. 4.800. 
  
Forbundsmesterskab på Gl. Estrup i jagthorn. Ballerup vandt pokalen, 5 
soloblæsere og 5 grupper. 
Godt arrangement, 20*05*17 Reventlov Gods dm i 2017. Der er 
jagthornsblæsning alle dage på dyreskuet i Roskilde. 
 
Henning Christiansen: Mødekulturen i DJs administration skal tage hensyn til 
mødedatoer i kredsene. 
          Der skal være deltagelse fra alle kredse i udvalgene. 
 
Finn Poulsen: Der er distrikt møde den 24.05.16.  Max er tilforordnet for hundene. 
Ebbe ønskede ikke at fortsætte i Jægerrådet derfor var han ikke valgbar. 
  
Ole Hansen: 521 deltagere i Frivillige jagtprøver. Kr. 8.295,58.  
 
Berit: 18.05.16 til brugermøde i Kbh. Nord. 20 pkt. på dagsordenen vedr. 
dyrehaven og Vest Volden. 
Naturparken Amager blev der givet en orientering om på mødet. 
  

Max: Jagtfeltskydning 120 deltagere.  

  

10.   Fastsættelse af næste møde 

  

29.08.16. kl. 18.00 måske i Hillerød 

 

11.   Eventuelt  

 

Således refereret 

Henning Christiansen 

 


