
 
 

 

 

 
Referat fra Kredsbestyrelses møde I Kreds 7 den 9. februar 2017 i Hedehusene 

 

Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) –- Berit Valentin (BV)– Ole Jervin (OJ) – Jens K.  
Jensen (JK) – Christian Bærentsen - Torben Clausen (TC) – Ole Hansen (OH) – Finn Poulsen 

(FP) - Max Elbæk (ME)    
  
Afbud: Poul Olesen (PO), Mads Jepsen (MJ) 
  
Hermed referat for KB møde den torsdag 9. februar 2017 

KL 18.00 hos Hedehusene / Fløng jagtforening. 

 

Godkendelse dagsorden. 

Ok 

Nyt fra Kredsformand og Hovedbestyrelsen.ML  

HB 2 dages møde den 20 & 21 jan 2017. 

Medlemssystem, budget og hjortevildt blev der brugt meget tid på. 

Norbert Ravnsbæk varetager hjortevildt arbejdet som udpeget formand af HB.  

Regnskabet for Jagtens Hus blev der brugt meget tid på og det blev godkendt med forbehold. 

Fremlæggelsen vil finde sted på kredsmødet i marts.  

20 Dec. 2016 var der møde i Justitsministeriet omkring det nye våbenråd. Her deltog CLC for DJ og MAL for 

DFF. Der bliver stjålet for mange jagtvåben ca. 300-400 i Danmark om året og dette har en påvirkning på 

den nye ”bandepakke” som regeringen har udlagt.  

25 års Jubilæum for DJ er drøftet og der skal bestilles jubilæumsmedaljer til alle aktiviter for 2017.  

20/01/2017 bliver det tilkendegivet at administrationen har besluttet hvad der skal bestilles. 

Hat og tøj er bestilt af Hanne og Joan uden udvalgenes  indflydelse. 

HB vil have indsigt i ansættelseskontrakter og lønninger og dette punkt skal fremlægge på mødet i marts. 

Fristen for tilmelding til rep. Møde er den 12/02/2017. 

Der mangler referater fra en del foreninger fra årsmøder i jægerråd, Musse sender en rykker/reminder.  

Der har været problem med tilmelding af delgerede fra Hillerød Jægerråd Christian Færch har fejltilmeldt sig 

som nr.1, hvilket ikke er i overensstemmelse med årsmødebeslutningen og heller ikke vedtaget i deres 

forretningsorden. Kredsbestyrelsen tager derfor beslutning om at Christian Færch slettes fra listen. Kun de 

valgte på listen vil bliver indstillet som delegeret til repræsentantskabsmødet i maj.  

Bevillingsudvalgets pulje er uddelt for første kvartal 2017, foreningerne får direkte besked for 

administrationen. 

Flugtskydningsudvalget …der er ændring i uddannelsen til flugtskydningsinstruktør, den er blevet langt 

kortere – for også at være ens med den de afholder i Flugtskydnings Forbundet.  

Der skal sættes gang i kredsunderviserne på både flugt og hunde. Nærmere info følger på næste møde i KB. 

Der er nedsat et udvalg til afvikling af Projekt Vinter i riffelskydning, der er bevilligten underskudsdækning på 

maksimum kr. 8.000. Der skal aflægges regnskab for hver skydning til HB-medlem og kredsformand.  

 

Nyt fra Kasserer. PO 

Intet nyt, da Po ikke var til stede. 

 

Planlægning af Kredsmøde 

Intet nyt om kassererposten. 

Dagsorden er på plads. 

Der skal aftales møde med Phillipp Quedens, hvilket Torben Clausen aftaler. 

Formanden Claus Lind Christensen og Michael Stevns kommer. 

Der skal være 3 borde i modtagelsen. 

Poul Olesen og Jens Claus Jensen 

Ole Jervin o.s.v. 

Torben Clausen o.s.v. 

 

Kreds 7 



Kredsformandskandidat 3 år Ole Jervin. 

HB 1 år posten Musse 

HB Suppleant 1 år Ole Jervin,  Torben Clausen, Berit Valentin, Henning Christiansen – Et flertal i 

Kredsbestyrelsen, mener at kredsformanden også bør sidde som HB-medlem og det vil blive sagt på 

kredsmødet.  

Referent Charlotte Bak. 

Carsten Dahl Hansen journalist kommer 

 

Distrikt 1. Kandidat verificeres på et møde 23. februar. 

 

Distrikt 2. Der er ikke nye kandidater til KB. 

 

Distrikt 3. Berit Valentin 

 

Distrikt 4. Mads Jepsen 

 

Koordinatorer: 

Jagthorn Torben Clausen 

Flugtskydning Claus Pihl og Torben Broløs har begge meldt deres kandidatur og begge har bedt KB om en 

udpegning før kredsmødet. Efter længere samtale, valgte KB at pege på Torben Broløs som koordinator for 

flugtskydnige i kreds 7.  

Jagtsti Jens Klaus Jensen 

Hunde Søren Hecht….Kredsbestyrelsen indstiller Kresten Rasmussen for Rørvig Jagtforening som ny 

koordinator? 

Riffel Allan Krudt Pedersen 

 Medlems- og rekrutteringsudvalget Henning Christiansen 

 Øvrige genopstiller 

 

 Indstillinger ?????? 

 

 

Årsberetninger fra Koordinatorer  

Kommer snarest og dem der er kommet, kan ses på hjemmesiden for kreds 7 

 

Valg til KB og HB samt HB suppleant  

 

Se under pkt. 4 

 

Udsendelse af dagsorden ML 

Se under pkt. 4 – bliver udsendt d.13 feb til alle foreningsformænd og vil også være at finde på hjemmesiden 

 

8.Flugtskydningskoordinator. ML 

 Se under pkt. 4 – KB indstiller Torben Broløs 

 

Jagtens hus. CB 

Budget overskridelse på 2-5 mill. 

         Skattebetaling på 2-2,5 mill. 

 

Forslag til kredsmødet som skal fremsættes på Repmødet. §15 

Forslag om genindførelse af seniorkontingent 

 

Års hjul. BV 

 

BV omdeler årshjul til gennemgang, der bliver foretaget enkelte rettelser og efterfølgende bliver det lagt ind 

på HJ-siden. 

 

Konstitueringsmøde dato. 

16/03/2017 i Hedehusene 

 

Bordet rundt. 

Finn afholder distriktsmøde i næste uge. 

Max mit sidste møde på gensyn 



Ole Jervin intet 

Jens Klaus Jensen møder i friluftsrådet afholdes om mandagen hvor han ikke kan deltage. 

Jagtsti under planlægning Max og HC smagsdommere. 

 

Torben Clausen leverer en skydevogn til jagtsti. 

 

 Christian Bærentsen intet 

 

Berit Valentin – sørger for at Hanne Hauer bliver slettet på DJ hjemmeside. 

 Norton antivirus kr. 369,- skal betales af Kreds 7 eller DJ  

administration. 

  

Musse Roskilde dyreskue samme sted som sidste år møde den 14. marts 2017 kl. 18.00 i Hedehusene. 

 

 Ole Hansen Rørvig 75 års jubilæum den 25. marts 2017. 

 

Således refereret 

 

Henning Christiansen 


