Referat for kredsbestyrelsesmøde d.29 august 2016

Kredsbestyrelsesmøde mandag d.29 august kl.18.00 – 22:00
Hørsholm Jagtforening.
Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) – Poul Olesen (PO) –Finn Poulsen (FP) - Berit Valentin (BV) – Ole Jervin
(OJ)– Torben Clausen (TC) – Christian Bærentsen (CB) – Henning Christiansen (HC) – Max Elbæk (ME) - Jens K.
Jensen (JK) – Ole Hansen (OH)
Indbudt: Ingen: Mads Jepsen (MJ)
Afbud: Mads Jepsen
D A G S O R D E N og REFERAT
1.

Velkomst (ML) Generel velkomst.

2.

Godkendelse af dagsorden (ML) – Vedtaget uden ændringer.

3.

Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde d. 5 juli Hundested – Rundsendt pr. mail til alle KB´er
og efterfølgende lagt på hjemmesiden. Som aftalt tidligere sendes referatet rundt pr. mail og man har
efterfølgende op til en uge, hvor man kan sende input eller rettelser tilbage til referenten – derefter må det
betragtes som godkendt og vil blive lagt på kreds 7´s hjemmeside.

4.

Orientering fra HB-medlem
Orientering om at Kaj Refslund fratræder som HB-medlem til oktober 2016.
Orientering om hundekoordinator – det blev besluttet at MEL indkalder til et møde med kredsen hundefolk.
Orientering om at problemer med en enkelt forening i kredsen videregives til behandling af HB. Kredsen
kommer med en indstilling HB ang. denne problemstilling.

5.

Orientering fra KB-formand
Kredsundervisere ang. flugt er et problem generelt i alle kredse, da der stadig ikke er udarbejdet noget
undervisningsmateriale og der mangler nogle fælles rammer for undervisningen på landsplan. Vi afventer LTA.
Hundeundervisere som har søgt job i kreds 7 skal have en samtale med nogle fra KB i kreds 7 det bliver TC,
OH, FP og MA.
Jagtens hus ….CB har skrevet til Michael Stevns og Kaj Refslund …at det ikke kunne være korrekt at
følgegruppen er lukket uden et facit på byggeriet. Begge har ikke reageret!!!! CB skriver og rykker for svar.

Jubilæum 1. januar 2017. Der skal måske laves noget ekstraordinært til medlemmerne i 2017. ML vender
tilbage med mere indenfor herom efter kommende HB-møde d.9 sep.

6.

Orientering fra Kasserer
Der er afregning for FM skydninger og pengene er gået ind på de rigtige konti. Det har før været et problem at
riffel og flugts indbetalinger er gået ind på samme konto.
Til den 31/7 er der brugt ca, kr. 100.000 der skal laves klarhed over hvor meget der er tilbage til resten af 2016.

7.

Hundearbejde i kredsen (lukket punkt)
Intet at referere

8.

Ny flugtskydningskoordinator (lukket punkt)
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Kredsen skal finde en ny flugtskydningskoordinator, da Søren Dam har fået nyt job og ikke kan finde tiden til at
varetage opgaven. KB vendte mulighederne og alle vender tilbage i deres bagland og undersøger og der er
mulige kandidater. På nuværende varetager ML jobbet, men dette er kun midlertidigt.

9.

Planlægning af koordinatormøde
Afholdes i Mosesvinget 3, 2400 Kbh. NV. Kl. 18.30
Afregninger, køresedler m.m.. Gennemgås
Det er et møde for jer der er koordinatorer og alle vil blive indkaldt – FP udarbejder dagsorden og sender til de 5
aktivitetskoordinatorer, samt hjælpe koordinatorerne.

1.

Rotation for FM mesterskaber
HC forespurgte og der var mulighed for at FM i flugtskydning og riffelskydning kan afholdes andre steder end i
Jylland.
Hvis det skal flytte til Sjælland skal der være et konkret bud på det.

2.

Deltagelse i udvalg
Kreds 7 kan ikke forstå at vi ikke har mulighed for at deltage i medlemsudvalget. Dette udvalg er nedsat at HBmedlem Leif Bach og der er ham der alene bestemmer, hvem der kan og skal deltage. Dette udvalg har mange
vigtige punkter på dagsorden og det vil være fair om kreds 7 kunne komme med vores input. ML tager det med
til debat til næste HB-møde d.9 september.

3.

Rundt om bordet
MEL møde med Steffan Springborg Naturstyrelsen Øst d. 29. september i Syvstjernen. Fordeling af jagter for
2016/2017. Max vil helst ikke have ansvaret for fordelingsnøglen denne gang og Ole Jervin sættes derfor på
sagen, MEL står for oplæring af OJ. Københavnsområde vil gerne tages med på jagterne i resten af Øst og der
var stemning for at foreslå dette for NST. På nuværende har KBH kun 2-4 jagter og størstedelen af kreds 7s
medlemmer er bosiddende i KBH. KB var enig om at jagterne bør fordeles over hele Sjælland, hvis det er
muligt.
OJ Deltog i møde i Fortunen 86 ha skov som skal åbnes for publikum – de havde et godt og konstruktivt møde
med andre grønne interessenter.

FP deltager i møde med friluftsrådet.

JK deltager i friluftsrådsmøde i september. Jagtstikoordinator møde og deltagelse i jagtsti FM afviklet efter
meget hårde betingelser.
Der afholdes SM i 2017 i jagtsti.
TC Deltaget i møde i Lystrup skov…stort problem med cykler. Der skal lukkes flere køer ud i skoven.
Skydevognen står hos Mads og hentes hvis Mads holder op.
Der afholdes møde med hornblæsere i kreds 7.

HC intet
BV intet
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OH brev om telefontider i administrationen. Distrikt 1 har sendt et samlet brev til direktør og Formand ang.
nedskæring af telefontiderne. Det er blevet alt for kompliceret at komme igennem til DJ via telefon og nu vil man
samtidig skærer ned på åbningstiderne. Den holder ikke og vi medlemmer skal have mulighed for at få kontakt i
vores fritid eller evt. frokostpause. Vi afventer svar fra administrationen.

PO laserskyder er gået i stykker

Skydevogn hos Bjørn bliver hentet af ML til arrangement for nyjægere og skal blive hos ML i en tid.
Forespørgsel fra Christian Færch om tilskud på kr. 4.000-5.000.

CB berørte lidt om løst og fast i bueudvalget.

4.

Fastsættelse af næste møde
26/09/16 kl. 17.00 KB møde
26/09/16 kl. 18.30 koordinatormøde
27/10/16 kl. 17.30 KB møde

5.

Eventuelt

Intet at referere.

Således refereret
Henning Christiansen

