Kreds 7
den 22 marts 2017

Referat fra Kredsbestyrelsesmøde
Torsdag d.16/3 – 2017 kl.18.00
Hedehusene/Fløng Jagtforening
Deltager:

Marie-Louise Achton-Lyng (MA) - Berit Valentin (BV) – Finn Poulsen (FP) - Jens K. Jensen (JK) – Christian
Bærentsen (CB) - Torben Clausen (TC) )- Ole Hansen (OH) – Ole Jervin (OJ) – Erik Hauge Pedersen(EHP)

Afbud:
Udeblevet:

Henning Christiansen (HC)

Referat
1.
2.

Velkomst Ole Jervin
Godkendelse af dagsorden.:
Her tilføjes Kredsens årshjul ( Punkt 10)

3.

Konstituerings af bestyrelsen
a.

Sekretær, næstformand, kasserer
Sekretær. Vi skal have udpeget en ny sekretær EHP bliver valgt.
Næst formand: TC stiller sig til rådighed. OJ fortæller hvad han forventer af næstformandsposten. CB og FP
melder sig. TC trækker sig inden afstemning. CB bliver valgt ved afstemning.
Kasserer: Max Elbæk bliver valgt efter grundig og konstruktiv debat. Alle er enig om at MEL har en kæmpe
erfaring og vil være til gavn for alle inden og uden for KB.
Ledige pladser i KB.
Distrikt 4 besættes med Finn Jensen
Distrikt 3.Besættes med Svend Erik Garbus
Distrikt 2 besættes med Max Elbæk og Justyna Mielczarek
Det glæder hele KB af der endelig er kommet nye kræfter til og vi glæder os til at byde alle velkommen.

b.

Forretningsorden underskrives
Udsættes til næste KB møde, hvor de nye KB medlemmer er til stede.

c.

Tilforordnet til koordinator og andre tillidsposter
Udskydes til næste møde.

4.

Orientering fra HB-medlem
Dagsorden er ikke kommet pt og der er møde på torsdag. Hvilket selvfølgeligt giver dårlige vilkår for HB medlemmerne.
Uklarhed i vildtforvaltningsrådet med hensyn til buejægerne og jagt på de store hjortearter. Grundet er at Miljøministeriet
ikke har levet op til aftaler om at komme med deres eventuelle bemærkninger til den aftalte tid.
DJ regnskab er pt ikke færdigt hvilket virker noget kritisabelt.
Der bruges meget tid på Hjortevildts debat som synes at være noget ude af propositioner, ide mange andre vigtige ting
må udskydes

Økonomi: Kreds 7 har jo klaret sig fint og kommet godt i mål med 2016.
KBs` input til det kommende HB møde:
Vi kunne ikke komme med ind put da dagsorden fra Hb ikke forligger. Dette vil ML påtale endnu engang. Vedr. kritiske
revisorer afventer de kritiske revisorer stadig en redegørelse fra økonomiafdelingen.
5.

Orientering fra Kredsformand
PT intet at berette

6.

Evaluering af kredsmødet.

Vi synes at arrangementet i Borup kørte fint.
Bestyrelsen har fastholder tidligere beslutninger vedr. deltager på repræsentantskabsmødet.
OH og Formanden kontakter Vallekilde – Hørve fritidscenter.
Lidt blandet tilfredshed med cateringen og ikke optimalt at man skal spise ved mødebordet.

Hillerød Messen
Problematik omkring deltagelse også i forhold forsikring af skydevognene
Problemer med at finde folk til at bemande messen inden for.
FP vil gerne være med til opstilling og være der fredag EHP har mulig for at være der søndag
Beslutning: Vi vil gerne bakke op om et godt arrangement. Men vi vil kræve at de implicerede foreninger deler eventuel
indtægt ligeligt og at de implicerede foreninger står både for standen såvel indenfor som udenfor.
Formanden tager kontakt til arrangørerne.

7.

Tavshedspligt og fortrolighed
Genemmen gang af forventninger til tavshedspligt.

8.

Lasershot, Skydevogn
Skydevognen der stod hos Mads er nu afhentet og blevet efterset
Erik undersøger mulighederne for at få op stallet en vogn i nordvest Sjælland

9.

Bordet rundt

10. Fastlæggelse af kb-møder i 2017
Gennemgang af KB mødeplan samt årshjul
OH undersøger mulighed for at holde koordinatormøde hos lammefjordens jagtforening.
11. Evt.

På vegne af kredsbestyrelsen i kreds 7
Finn Poulsen

