eds 7

Hundested den 24. september 2016
Indkaldelse til KB møde forud for koordinator mødet mandag den 26. september
2016 KB mødet starter kl. 1700.
Dagsorden:
1. Orientering fra Marie Louise
2. Orientering fra Kasseren
3. Orientering fra HB
4. Indvielse af Jagtens hus ML
5. Køresedler
6. Økonomi
7. Opfølgning fra sidst.
På Kredsformandens vegne
Venlig hilsen
Finn Poulsen

Referat fra kredsbestyrelsesmøde mandag den 26. september 2016:
1. Orientering fra formanden Marie-Louise
Har deltaget i indvielse af jagtens hus, hvilket var et godt arrangement og
flot udført.
Har deltaget i sidste HB-møde fredag d.9 september 2016
Der var meget fokus på hjortevildtdebatten, Norbert Ravnsbæk har egne
holdninger der kommer til udtryk i debatten.
Skydebanekapaciteten generelt i kreds 7 har meget dårlig opbakning fra
forbundets side, Jan Rygaard får en hjælper.
Der skal udarbejdes budgetter for aktiviteterne for 2017.
Har deltagelse i jubilæumsudvalget som skal tilrettelægges med diverse
ting til afholdelse i 2017.
Der skal være deltagelse af alle kredse i alle udvalg fra 1. januar 2017.

2. Orientering fra kassereren Poul
Intet nyt.
3. Orientering fra HB
Se under punkt 1.
Der skal etableres deltagelse i Kongernes Nordsjælland. Distrikt 4 er
tovholder på opgaven og Finn Poulsen starter med at udsende
dagsorden.

4. Indvielse af Jagtens hus ML
Musse, Torben og Poul har deltaget i indvielsen. En god indvielse, med et
godt indspark fra Hans Kongelige Højhed og protektor Prins Henrik. Der
var desværre ikke så mange deltagere som ønsket og der havde været rig
mulighed for at vores medlemmer evt. kunne have haft deres bedre
halvdele med og efterfølgende kunne have delt den oplevelse.
5. Kørersedler
Dette pkt. bliver gennemgået på det efterfølgende koordinatormøde.
6. Økonomi
Dette pkt. bliver gennemgået på det efterfølgende koordinatormøde.

7. Opfølgning fra sidst.

Christian Bærentsen har deltaget i koordinatormøde i Bueudvalget.
Delvist lukket punkt.

Således refereret

Henning Christiansen

