Referat fra Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
14. februar klokken 18.00, Aalborgvej 47,9240
Nibe.
Deltagere:
Funktion

Navn

HB

Leif Bach

Kredsformand

Grethe Jakobsen

Næstformand

Kim Fredholm

Morsø

HB-suppleant

Tage Espersen

Thisted

Sekretær

Mogens Engedal

Rebild

Henrik Pedersen

Vesthimmerland

Regnar Bæk

Hjørring

Fritz Pedersen

Frederikshavn

Peter H. Pedersen

Jammerbugt

Per Seedorff

Mariagerfjord

Jørgen B. Jakobsen

Ålborg

Christian Nørgård

Brønderslev

Henrik Juhl Jensen

Vesthimmerland

Kasserer

Jægerråd

Afbud Underskrift

x

x

Sag og sagsfremstilling

Beslutning

1. Referat fra seneste møde den 15. december
2016
Referatet rundsendes til underskrift.

Referatet underskrevet uden bemærkninger.

2. Økonomi v/Kredskassereren
Gennemgang af årsregnskab

Udgik da kassereren havde meldt afbud.

3. Evaluering af årsmøderne i Jægerrådene

Gode og positive møder, der dukkede en del nye folk op
Gode indlæg fra Grethe & Leif. I Mariagerfjord deltog
Lindenborg Gods. Fritz efterlyser flere deltagere, hvordan
lykkes Det ?
Bestyrelsen kom med input til Kredsformandens beretning.
Dirigent bliver Bo Simonsen.
Indlæg fra nye kredsundervisere på hundeområdet.
Indlæg omkring hjortevildt.
Øvrige koordinatorers oplæg ligger på hjemmesiden, så der til
mødet kan stilles spørgsmål til disse.
Jægere mod cancer deltager med en stand.
Der laves en salgsbod med varer fra DJ-netbutikken.
KB mødes klokken 7.30, indskrivning fra 8.30 til 9,30
Regnar & Kristian Bord 1
Henrik og Henrik Bord 2
Der er orienteringsmøder i Thy den 15. og 22. februar og i
Himmerland den 2 marts . Hjortevildtsgruppen Himmerland
holder møde den 16 februar.
Positive tilbagemeldinger med plads til forbedringer
Skal ikke ligge så tæt på kredsmødet, bedre tid til de enkelte
emner. Må gerne gentages.
Der er indtil nu 2 ansøgninger en på 7000,- og en på 15000,31/3 er næste frist for ansøgning til tilskudspuljen, der vil blive
sendt et nyhedsbrev ud om det, der er stadig 105000,- i puljen.
vær også opmærksom på nyjæger og junior jæger puljerne.
Medlems systemet kører desværre ikke optimalt. Der bruges
meget tid på jubilæet. Hjortevildtet har fyldt meget på det
seneste. Et eksternt forsikringsselskab har
budt på jagtforsikringen, ikke positivt. Fremover sendes
HB dagsordner og referater direkte til lokalformænd.
Outdoor 2017 veloverstået med stor succes der var 10.400
Besøgende. Der blev rekrutteret 13 juniormedlemmer, 4
kursister og 8 nye ordinære medlemmer ud af det og der var
kun 1 mindre tilfreds kunde i butikken. Schweissfolkene delte
1800 kort ud, skydebanerne var velbesøgte. Der blev uddelt
over 3000 smagsprøver lørdag og søndag. Der blev på alle
dagene fulgt op inden man forlod messen. Rigtig god stemning
blandt de frivillige hjælpere.
Der afholdes kombineret kreds og koordinatormøde de 30
marts. Peter Holm spørger om vi kan låne Åby Sogns
Jagtforenings klubhus.
HB har godkendt byggeregnskab, byggesum er 56 mill. reelt
Med moms er summen 62,5 mill. der er optaget lån på
19 mill i stedet for som antaget 40 mill.
Karen Serup er udnævnt som bestyrelsesmedlem i
Nationalpark Thy, her afløser hun Tage Espersen.
Tillykke med udnævnelsen
30 marts.

4. Kredsmødet
Praktiske opgaver til kredsmødet
Hvem gør hvad.
Forslag fra bestyrelsen til årsmødet

5. Kronvildt forvaltning
Seneste nyt
6. Udviklingsdag for bestyrelser 4. februar
Evaluering af dagen
7. Orientering om tilskud
Orientering om de bevillinger som er tildelt

8. HB-orientering

9. Orientering fra KB

10. Orientering om Jagtens Hus

11. Eventuelt

12. Næste møde

Mødet slut kl. 21.20 - Referent Mogens Engedal

