Kreds3møde med
koordinatorer. Julemødet 2016
Dato: 30/11 - 2016 19:00 til 21:30
Sted:
Horsensegnens Strand og Landjægere klubhus
JENS HJERNØESVEJ 4, 8700 HORSENS
Let bespisning smørrebrød mm. mellem kl. 18:00 og 19:00. Tilmelding nødvendig!

Tilmeldt mødet:
Ove Dam Hedegaard - Ole Rygård - Poul Arne Nielsen - Mads Madsen
- Poul Holm - Hans Schougard - Søren Jørgensen - Arno Larsen - Sus - Daniel Johansen Jørn Stovgård - Aksel - John Balle - Carsten Holm Clausen.
Klaus Hindbo. Søren Vanting - Jens Bjørn Andersen. Torben S Jensen
Afbud: Sandro - Hanne Rodam. Allan
Afbud På dagen: Ole Rygård, Susanne Madsen, Thomas Brauer, Bjarne Schønfeldt.
Ingen afbud: Hans Schougård.
Punkter til dagsorden - Referent: Torben S Jensen

Ansvarlig

Siden sidst. (Beklædning. Til tillidsmænd) Hjortevildt/meget
kort! Nogle knaster?
Kredsformanden beder Kredsbestyrelsen og Kredsårsmødeforsamlingen om opbakning til at Kredsbestyrelsen
kan fortsætte med at kunne konstituerer diverse poster til
fremme for kredsens daglige virke!:
Opbakning fra Kredsbestyrelsen i punktet.

Formanden

Koordinatorerne har ordet.

Koor...

Mads Madsen: Hundekoordinator.Mads vil gerne støtte mere
op omkring bredden. Alle racer skal være gode jagthunde. Den
nye Kredsunderviser Gitte Eberhardt. Vi glæder os til at møde
hende! Deltager naturligvis på Kreds-Koordinatormøderne.
Godt råd: Lad eliten arbejde, men støt Jagthunden.
Klaus: Haglkoordinator. Kvalifikationskydning i maj sporting
og jagtskydning.
Skydevognen er brugt meget lidt.
Haglskydeprøven er besøgt for lidt. For mange er ikke kommet i
gang med at skyde, efter at de har erhvervet jagttegnet.
Godt råd: Jagtforeninger følg op på haglskydeprøven!
Lav dog skydekurser! Garanti for jagttegn!
Hvad koster et gennemsnitligt erhvervet jagttegn incl.
skydetræning?
Arno -Koordinator for Frivillige jagtprøver. Landsdækkende
internet forsøg:
Www.frivillig-jagtprove.dk.
Gentager Velbesøgt prøve i Horsens, 20 frivillige i 8700.
Sløjfer Kronjyllandsprøven 2017.
Godt råd: Man består ikke uden at forberede sig.

Det hjælper at være ordblind… Alle bestod!
John Koordinator for jagthorn: 19/3 duelighedsprøve.
2.weekend i juni Vestermølle. Forbundsmesterskabet ultimo
maj.
Godt råd: Hvordan får man trænet bredden?
(Åbent jagthornstræf med udenlandsk islæt.)
Hubertusgudstjenester 3/11 nu med hund.
Finsdes der et Allstar-Kredshold?
Aksel Riffelkoordinator. Hevring. 10 og 11 juni 2017. 300
riffelskytterFeltskydning.
Alernative aktiviteter der kan anvende arealerne. Hundetræning
jagtsti. Bue. Vildtmad.
Kvindevenligt. Husk gode wc-forhold også ude i terrænet.
Prøver. Ingen/alt for få riffelaspiranter. Lukkede prøver.
Godt råd: DJ må arbejde hårdt på at sørge for valgfri jagtmulige
redskaber. Bum
Koordinator skal ikke have udlæg inden flexmind.
Carsten Strandoghavjagtkoordinator. Mange henvendelser
til koordinatoren.
Godt råd: Brug endelig koordinatoren find ham på
hjemmesiden.
(Skydesimulatorkoordinator) JBA.
Ny koordinator! Anyone?
John - Koordinator for friluftsrådet-SH. Der er oprettet en FB
gruppe. Vær opmærksom på landsdækkende pulje
på 80.000.000. Til langtidsholdbare projekter.
Vildplejerådgiver. Poul Arne. Brug ham!
Gennemgang af dagsorden til formandsmødet 7- dec
Mulighed for at få koordinatorernes forskellige input til DJstrategi.

udgik.

Evt. Spørgsmål i forhold til kommende Jægerrådsårsmøde?
Ingen.

Alle

Kreds 3 www. Status
Facebook
Der skal være synlige opdaterede forandringer på kredsens
side inden kredsmødet 2017.
Samarbejde med Bråskov efterskole, Helgenæs mfl… Århus
uddannelserne.

Torben

Kreds 3´s ungdomskorps af servicemedarbejdere. Efterskoler
jagtlinje…?
Kredsen har fået et tilbud fra en efterskole. Unge mennesker
mv. Skal vi takke ja?

Torben

JA Bestyrelsen samt koordinatorer takkede ja til at indlede et
partnerskab med efterskoler´s jagtlinje i forhold til at få styr
på de digitale platforme.
Der var opbakning til at bruge denne målgruppe til
kredsarbejde og støtte deres aktivitet med et eller andet
interessant som returgods
HB har ordet.strategien er… nye politikere på Borgen og
Jagtforeningerne i centrum.

JBA

Koordinator søges… Fortsætter alle?’

(Det håber Kredsformanden selvfølgelig at de gør!)
Ole Rygård nyjæger og jagtsti koordinator stopper - hvem kan
overtage, kredsen kontakter adm.for evt at få et bud på en
kandidat. Der må gerne ledes med lys og pandelampe på
jægerrådsårsmøderne!!!
Koordinatorbeskrivelser - Revision af alle beskrivelser!

Torben

Kredsårsmødet 7. marts 2017 kl: 19:00-21:30.
Daniel/Torben
Koordinatorernes rolle/opgave-De orienterer hvis de melder
ind med noget til Kredsformanden senest 8 dage før årsmødet!
Dagsform - Plads til Autonomi og humor. Mere Plads og mere
kage!
NYT STED! SKANDERBORG GYMNASIUM.
Kredsbestyrelsen peget igen i år på Jacob B Sørens som
dirigent. Han er adviseret
Diverse gæster inviteres med en julehilsen.
Skovridere, vildtkonsulenter og ex-kredsformænd.
Årshjul & Økonomi. Pt en saldo på kredsens konto på: 30.000,- Poul.
Glædeligt!
Kreds 3: Mandag den 24. april kl. 17-22.30 (Jagtens hus)
Vi opretter arrangementet i Flexminds med tidspunkt,
sted og endeligt program etc. Kurset vil være gratis.
Husk tilmelding!
Nævnes ligeledes på kredsårsmødet!

Torben

EVT: Input til dagsorden er velkommen.
Jagtforeningerne bliver centrale i den nye strategi.

Tak for et godt konstruktiv møde og et fornuftigt fremmøde.
• Godkendelse og underskrift af protokollat/referat fra sidste møde./ Ref var godkendt pr.
14 dage efter seneste møde i henhold om aftale i Kredsbestyrlensen, der vedr.
godkendelse af referater i Docs.google.com Samme deadline gælder dette protokolat!
Efter denne deadline kan referatet findes på Kreds-hjemmesiden.Ved uenighed i
referat/punkter anføres dette her med navn:

