
 
Der indkaldes herved til Kredsbestyrelsesmøde torsdag d. 27. oktober 2016 kl.17.30  
Hedehusene Fløng Jagtforening –  
 
Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) – Poul Olesen (PO) –Finn Poulsen (FP) - Berit Valentin (BV) – Ole Jervin 

(OJ)– Christian Bærentsen (CB) – Henning Christiansen (HC) – Max Elbæk (ME) - Jens K. Jensen (JK) – Mads Jepsen 
(MJ) – Ole Hansen (OH)  
Indbudt: Ingen. 

 
Afbud: Torben Clausen (TC)  
 
 

 
D A G S O R D E N og REFERAT 

 
1. Velkomst (ML) Generel velkomst, 

 

2. Godkendelse af dagsorden (ML) OK  

 

3. Godkendelse af referat fra sidste kredsbestyrelsesmøde OK 

 

4. Orientering fra HB-medlem  

Administrationen skal søge fondsmidler til skydecenter Syddjurs skydecenter. 

Mandag er der demonstration foran Fredensborg Rådhus for alle jægere, demonstrationen er støtte til 
skydebanerne i kommunen. 

Indbetal kr. 200 personligt så DJ kan modtage offentlige refusioner. 

Jan Rygaard får hjælp fra Sabina og Thomas så der kan nås noget mere omkring miljø på skydebanerne. 

Der skal foretages tjek af kartoteket reguleringsjægere. 

                

5. Orientering fra KB-formand  

Roskilde dyrskuet skal afholdes tidligere i 2017 og det bliver 26-28/5 2017 – derfor er vi nødt til at flytte 
kvalifikationsskydningen i flugtskydning for kreds 7. ML bringer dette for flugtskydningsudvalget snarest. 

 

6. Orientering fra Kasserer 

CB- pr. 09.16 er der ca. kr. 80.000 til rest til brug inden nytår. 

CB der betales kr. 10.000 på lasershoot inden nytår. 

Møder resten af året ca. kr. 10.000. 

TC/CB/MJ undersøger hvad der skal ske med skydevognen/traileren skal den repareres eller skal der købes ny. 

Arrangement hos Skjoldungerne der skal doneres penge til mad og kørsel. 

Skal der anskaffes telt til lasershooter MJ undersøger pris. 

Skal der indkøbes medaljer i 2016. 

Finn skaffer fasaner, ænder m.m. til brug på dyrskuet. 

 

 

7.  (lukket punkt)  

Intet at referere 

        



8. Der stilles med deltagere til demonstrationen ved Fredensborg Rådhus. 

 

 

9. MA Pinds Parole mød op hvis I kan. 

  

PO Hjortevildt: der er nedlagt en 14 ender den 12/09/16 i Åmosen og en 18 enden er nedlagt med haglgevær. 

Ny formand Henrik Vad Jørgensen 

 

CB Lars Thune skal ændre trailer. Trailer skal have slingrekobling.  

 

MJ Jagtens Hus hvordan ser det ud fra følgegruppen? 

CB PT intet nyt fra Michael Stevns efter den 20/09/16 omkring det økonomiske for jagtens hus. 

              MJ Vandrehjemmet? Har man fået kolde fødder, skal det ikke købes. Hvad er der sket med designmøblerne? 

 

NN Utidig indblanding fra Leif Bach/Berthelsen da de mener en nyjæger på Lammefjorden fodre med rødbeder 
med nedskydning for øje. 

 

BV har lovet at hjælpe kreds1 med deres hjemmeside. 

 

FP Møde omkring Kongernes Nordsjælland. 

 

JK Der er indkøbt 2 sæt afstandsfigurer for. Kr. 500. 

 

ME Hørsholm Jagtforening har fået ny formand, Finn Jensen. Hillerød Jagtforening skal have nye formand. 

 

              HC alle skal huske at indrykke indkaldelse til Årsmøde i Jægerråd. 

        

  

10. Næste møde indkaldes Musse. 

 

Skydevogn hos Bjørn bliver hentet af Musse. 

Der ydes tilskud til Christian Færch på kr. 4.000-5.000. 

 

CB berørte lidt om løst og fast i bueudvalget. 

 

11. Eventuelt  
 

Intet at referere. 
 
 
 
Således refereret  
Henning Christiansen 


