Deltagere:
Marie-Louise Achton-Lyng, Torben Clausen, Max Elbæk, Ole Jervin, Christian Bærentsen,
Henning Christiansen, Poul Olesen, Ole Hansen, Finn Poulsen, Berit Valentin
Fraværende:
Jens K Jensen, Mads Jepsen
1. Velkomst ved Musse.
2. Godkendelse af dagsordenen: ok
2a. Godkendelse af referat. Ok
Til næste dagsorden skal følgende være punkter på dagsorden
Orientering fra kassere, HB og KB
3. Domicil og indvielse af jagtens hus.
Poul, Torben, Musse deltager.
Følgegruppen skal samle penge sammen til en udsmykning. Kreds 7 bakker også op og stiller
1000kr. til rådighed.
Projektet har fulgt økonomiplanen ifølge oplysninger fra direktør og regnskabschef.
3.a Nyt fra HB-medlem og kredsformand
Godt HB møde afholdt på vandrehjemmet.
Hjortevildt blev behandlet og der var en stor debat.
3.b

Nyt fra kassereren
Poul Olesen 48 krus bruges til kredsskydning og medaljer. ML disponerede i Koordinatorens fravær.
Flexmind afregningsmetodik skal klarlægges med administrationen.
Der skal snarest skabes overblik over hvor meget likviditet vi har til resten af året.
Der anskaffes samtaleanlæg til brug ved arrangementer.

4.

Struktur og strategi.
Konstruktivt møde for HB og toppen af administrationen.
Mange problematikker som også var generelle for flere kredse.
Der bliver samlet indtryk og disse skal behandles den 9. september 2016.
Kredsformanden ønsker ikke at nedlægge jægerrådene.

5. Koordinatormøde. Skal afholdes i efteråret 2016 tidspunkt og sted 26. september i Stor København
Jagtforening i Mosesvinget 3, 2200 Kbh. nv. mandag 29. august KB møde i Hørsholm.

6. Kredsaktiviteter
Kredstrut i april i Greve 99 deltagere.
FM i trut godt arrangement på Gl. Estrup… kreds 7 klarede sig godt. Ballerup vandt B-rækken.
FM skal afholdes på Reventlow gods i 2017.
Jagtfeltskydning 12 juni 2016, 120 deltagere god skydning og glade deltagere.
Der er udtaget 38 til FM riffelskydning.
Tilhørsforhold og kredsskydning skal ensrettes.
Hundemanden koordinator Søren Hecht er ikke nem at komme kontakt med, så intet nyt fra
hundefolkene. Kredsskydning i flugtskydning blev afholdt den 29. maj 2016 Gilleje, Skovbo og
Dragsholm, desværre ikke med de samme antal deltagere som de sidste par år.
Der skal fremover være mulighed for tilmelding på dagen, da der stadig er mange der ikke forstår
sig på Flexminde.
3 kredsskydninger er 2 for mange. I 2017 skal der kun være 1, men stadig med 3 forskellige
skydetider
Skydevognen er udlejet uden fører for første gang.
Der undersøges om mulighed for opbevaring af trailere i Hørsholm.
Buemesterskaber afholdt på Lolland-Falster godt arrangement.
Der har været afholdt jagtsti.
Der afholdes Sjællandsmesterskab i 2017 i 6 og 7 med mulighed for kvalificere sig til FM.

7. Roskilde Dyrskuet
Godt arrangement, god afvikling. God placering. Flere dyr måske fugle til næste år.
Ingen omtale af dyrskuet i Roskilde i DJ´s.
Godt med en drone og tv2-lorry.
162 hjælpere.
Godt regnskab.
Der skal anskaffes 3D dyr.
Der anskaffes børneluftgeværer.

Der skal indkøbes flagliner.
Opsatser til brug for knapper i 2017.
8. Seriøsiteten/troværdigheden for DJ
Der flyttes racedysten fra kreds 7 til kreds 6 uden at give besked til Bjørne Ovesen (OH)
Jægernyt nr., 21 indeholder meget negativt fra Claus Linds side.
Der bliver angrebet tillidsfolk i dette nyhedsbrev.(OH)
Nyjæger.dk er samarbejdspartner for DJ. Kan det være rigtigt at DJ samarbejder med dem.
Pkt. Nyjæger.dk til næste HB møde.(OH)
Jægerbladet udkommer ikke som det skal, der er for meget forsinkelse ved leveringen.
9. Tages til august.
10. Gruppen består Max, Ole Hansen, Musse og Henning
11. Der tænkes.
12. Kreds 7 deltagelse i alle udvalg bliver taget med til næste HB møde.
13. Der indkøbes erstatningsradio til Allan.
14. Der må arbejdes på sagen.

15. TC indkaldt til møde l Lystrup skov.
BV mangler nyheder til hj-siden.
BV skovbrugerråd møde den 17.08 og i oktober kan ikke deltage 17.08. Ole Jervin deltager
Ole Jervin ønsker en fast møderækkefølge. Kalender planlægning i december for 2017.
Finn Poulsen og Ole Jervin har deltaget i jægerrådspilotkursus meget få deltagere.
Næste KB-møde mandag 29. august KB møde i Hørsholm
Således refereret

Henning Christiansen

