
Dagsorden til Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1 
15. december, Gattenvej 29, Flejsborg 

skydecenter. 
 

 
Deltagere: 
 

Funktion Navn Jægerråd Afbud 

HB Leif Bach   

Kredsformand Grethe Jakobsen   

Næstformand Kim Fredholm Morsø  

HB-suppleant Tage Espersen Thisted x 

Sekretær Mogens Engedal Rebild   

 Henrik Pedersen Vesthimmerland  

 Regnar Bæk Hjørring  

 Fritz Pedersen Frederikshavn   

 Peter H. Pedersen Jammerbugt  

 Per Seedorf Mariagerfjord  

 Jørgen B. Jakobsen Ålborg  

 Christian Nørgård Brønderslev  

Kasserer Henrik Juhl Jensen Vesthimmerland  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Referat fra seneste møde samt årshjul 2017 
Referatet rundsendes til underskrift. Årshjulet er vedlagt som bilag. Der aftales 
møderække for 2017 frem til og med februar 2018.  
 
Beslutning: 
Referatet fra seneste møde blev underskrevet.  

Datoer for møder i 2017 se årshjulet. 

KB ønsker den 3 marts 2018 som årsmøde , dette skal dog bekræftes fra Adm. Leif Bach tager 

kontakt til Adm. 
  

 

 

2. Økonomi v/Kredskassereren 
Økonomien ser rigtig fin ud , indtil videre er der brugt 107.000kr. og der er 80.000kr tilbage i 

budget. De resterende bilag sendes til Kassereren snarest, så de kan blive bogført.  

Fremover skal der på kørsels afregninger påføres adressen man kører fra og til. 
  

 

 

3. Repræsentant i Medlems og rekrutteringsudvalget  
Udvalget genopstår som et nyt udvalg med en repræsentant fra alle kredsene. KB skal indstille en 

person. Der laves et opslag i et nyhedsbrev med ansøgning til Kredsformanden. Frist for ansøgning 

er 15. januar. Det første møde er 7. februar. 

 

 

 

4. Årsmøder jægerråd  
HB og Kredsformandens rolle på årsmøderne drøftedes. LB vil gerne vide om Jægerrådene 

bruger noget af det materiale som MS har rundsendt, så det ikke bliver en gentagelse. 
 
 
 
5. Kredsens årsmøde 4. marts 
Praktiske ting inkl. annoncering, frist for indkomne forslag, koordinatorindslag, dirigent, 
særlige indslag.  
 
Beslutning 
Bliver i 2017 afholdt på Lundbæk Landbrugs skole. Koordinatorerne sender et skriv med opsamling 

på året som koordinator og de aktiviteter som er afviklet. En opsamling sendes med indbydelsen 

rundt. Grethe tager kontakt til foreslåede dirigent. Tilmelding til kredskassereren, prisen bliver 

200kr pr. person kredsen betaler lokaleleje. 

 
 
 
6. Udviklingsdag for bestyrelser 4. februar 
Status på program og tilmeldinger 
Beslutning 
Sidste tilmelding er 10 januar, KB skal gøre en indsats for at få tilmeldinger. Målet er 50 personer , 

dog min. 25 for at gennemføre arrangementet. 

 
 
 
 
 



7. Kredsorientering og opsamling herunder: 
Koordinatorposter Web og Bue - Formidling i Kreds 1- Kredsunderviser Hund - Jagt og 
fiskedag Thy 16. oktober - Markvildtarrangement 22. november - Opstartsmøde Outdoor - 
KO-møde 29. november - Formandsmøde/jagttider 8. november - Fællesmøde Strategi 
Odense 7. december 
 
Beslutning: 

 Ny bue koordinator bliver Flemming Jakobsen, Hjallerup. 

Web koordinator er midlertidig lånt fra kreds 7, Berit Valentin.. Ansøgningsrunde fortsætter i 

Kredsen. 

Ny hundekoordinator Steen Larsen. Nye Kredsundervisere på Hund: Jens Brandt og Magnus 

Christensen. 

Jagt og fiskedag i Thy var en fin dag med mange besøgende og et godt og solidt stykke frivilligt 

arbejde.  

Arrangement i Brønderslev vedr. Markvildt med ca.100 deltagere godt arrangement. 

Outdoor opstartsmøde gik fint med en flok interesserede hjælpere. Næste skridt er vagtplan. Der 

indkaldes til orienteringsmøde før messen for at klæde hjælpere på. God hjælp og støtte centralt fra.  

KOO mener det er nok med et årligt møde med invitationer til centrale møder for hele kredsen. God 

dialog og fin erfaringsudveksling. 

Formandsmødet 8. november får ros for et godt og informativt arrangement. Det planlægges også i 

2017.  

Der efterlyses en håndbog for tillidsfolk. Det blev drøftet hvorvidt formandsmødet skulle afvikles 

hvert år.  

 
 
8. HB-orientering 
Ansøgninger til tilskuds puljen som er indsendt før den 31/12-16 behandles i første kvartal 17. DJs 

25 års jubilæum i 2017 er på skinner, der fremstilles en jubilæums medalje 2017 i stedet for de 

normale medaljer. Derudover gøres der en række tiltag over året. Der vil komme et skriv i 

forbindelse med jubilæet.  

Kæbeindsamling: Der er pt. indleveret 32 kæber der ligger yderlig 10-12 til indlevering . 

13 december blev der sendt opkrævninger ud fra det nye system. Kirsten Schousby er af DJ 

indstillet til Frilufts rådet.  

Tommy Nissen og Karen Seerup er indstillet til bestyrelsen i Nationalpark Thy, vi får 1 plads.  

 

Jægerprisen: Her har Georg Guldberg overtaget pladsen for Kaj Refslund fra kreds 5 i udvalget.  

 

Jagtens hus: Regnskabet godkendt. Der er investeret 300.000 i et solcelleanlæg udover budget, den 

samlede byggesum er under budget. Netnatur er indbudt til møde på Kalø. Indtil videre har han 

afvist og vil kun mødes, såfremt den samlede HB vil mødes og ikke alene med CL,NS og JBK.  I 

lokalforenings puljen er der kommet 35.000 ekstra til kreds 1. 

 
 
9. Nyt fra jægerrådene 
Mors. Kæbeindsamlingen modtaget fint. 

Jammerbugt. Har droppet deres markvildts arrangement 

Vesthimmerland. Henrik Juhl Jensen Jægerrådsformand er erstattet af Henrik Pedersen. 

Aalborg. Det er svært at aktivere de 17 foreninger. 

Hjørring. Har afholdt julefrokost med 14 deltagere, de diskuterede fremtidige arrangementer. 

Brønderslev. Har opfordret til at man støtter kæbeindsamlingen. 

Fr. Havn. inviterede naturvejleder Bo Storm, vil afholde 1-2 skole jagter samt en publikums jagt. 

Derudover arrangement hvor deltagerne bliver klædt på til naturformidling. 

Mariagerfjord. Afventer deltager fra den sammenlagte jagtforening i Hobro 

Rebild. Arrangerer foredrag med Freddy Wulff 2 marts 2017. 



13. Næste møde  
14 februar 2017 klokken 18.00 

 
 
Mødet slut kl. 22.00 
 
 
 
 

Funktion Navn Jægerråd Underskrift 

HB Leif Bach   
 

Kredsformand Grethe Jakobsen   
 

Næstformand Kim Fredholm Morsø  
 

HB-suppleant Tage Espersen Thisted  
 

Kasserer Henrik Juhl Jensen Vesthimmerland  
 

Sekretær Mogens Engedal Rebild   
 

 Regnar Bæk Hjørring  
 

 Fritz Pedersen Frederikshavn   
 

 Peter H. Pedersen Jammerbugt  
 

 Per Seedorf Mariagerfjord  
 

 Jørgen B. Jakobsen Ålborg  
 

 Christian Nørgård Brønderslev  
 

 


