Dagsorden/referat.
Kredsbestyrelsesmøde den 30 marts kl 19.00 til 22.00
Sted: Bregninge Kro, sundbrovej 54, Tåsinge
5700 Svendborg
Referent: PHO
Ordstyrer:
MBS



Kredsbestyrelse:

Mødedeltagere.
MBS

Michael Bregnholm
Søgaard
Kredsformand

TJ

Torben Jensen

FLR

Frowin Lennart
Rasmussen

DJ Svendborg

DJ Nordfyn
NCJ

Niels Christian
Johansen
DJ Middelfart

AHS
HJ

Asbjørn HellesøeJensen
DJ Odense
Jens Thomsen

JT

DJ Faaborg-Midtfyn
Paw Herløv Olsen

PHO

DJ Assens
Henrik Juhl

HJ
Johnny Sander
Rasmussen

JSR
Kredskasserer:

DJ Ærø
DJ Langeland

TM

Tonny Mikkelsen

Kredskasserer

Hovedbestyrelsesmedlem:
Georg Guldberg
GGJ
Jensen
K
Hovedbestyrelsesmedlem

Tonny Mikkelsen
Henrik Juhl
Fraværende.
Johnny Sander Rasmussen
Asbjørn Hellesøe-Jensen
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Punkt 01

Siden sidst orienteringen fra formanden.

Orientering/beslu
tning.

Stormødet, som lovet på årsmødet d. 1/3-2017,
er fastlagt til torsdag d. 4/5-2017 kl 1900 i
Ejbyhallerne.
Der er afholdt formøde for OCC 2018 hvor det er aftalt
at vi får en hel hal til rådighed til vores hunde. Henrik
Hove og Niels Christian kommer til at sammenarbejde
om dette.
De første møder omkring Livsstilsmessen på Valdemar
Slot er afholdt og det er Jens Thomsen der er
torvholder på det.

Referat.

Møde med Svendborg Jagtforening- Et godt pg positivt
møde hvor Michael fik set og hørt lidt om deres
aktiviteter osv.
Møde med Strandager Jagtforening omkring afregning
for hunde arrangementer- Det var et positivt møde som
gik godt.
Kredsformænds møde på Kalø d. 22/3-2017- Problem
med udgifter til kørsel og tøj.
Tillidsmandsmøde - Ringe tilslutning, men udover det
forløb det rigtig godt!
Michael beretter at starten som Kredsformand har
været tidskrævende og hektisk. Der har været rigtig
mange møder, både med og uden Georg.

Punkt 02

Konstituering af bestyrelsen

Orientering/beslu
tning.

FM.
Michael Søgaard

NFM.
Asbjørn Hellesøe-Jensen

Referat.
Kass.
Tonny Mikkelsen

Sekr.
Torben Jensen

Punkt 03

Orientering omkring kredsens økonomi

Orientering/beslu
tning.

Georg:
Tonny var på Kalø og blev godt modtaget og rost
meget.
Georg vil bistå ham indtil han er køreklar. Hurtigst
muligt. Vi får alle besked når han er klar.

Få udgifter - Vi lige startet på året.
Årsmødet kostede 18180kr. -Billigt!
170 deltager.

Referat.

Depot på Højstrup. Michael modtager oplysninger på
kontakt person og finder ud af om vi fortsat skal have
det.
40929107 Poul Skov.

Vedtægt og organisations møde.
Jægerrådsårsmøder må ikke holdes på Forbundets
regning.
Georg snakker med Kalø omkring dette og finder ud af
hvordan regler helt præcist er.

Kørepenge/sedler.
Skat skal have nøjagtige adresser, afgangs og ankomst.

Evaluering af årsmødet 2016
Punkt 04

Og aftale omkring tid og sted for afholdelse af
årsmødet 2018

Orientering/beslu
tning.

Trods kritikken gik mødet rigtig godt.
Godt at vi havde proff. ordstyrer på. Ellers havde det
nemt endt helt galt.
Vi skal have opposition ind i folden igen.
Georg var valgt rundt i jægerrådene, så det var ikke
pænt at forsøge at udhule det ved mødet.
Vi skal i løbet af året vise gode resultater i kredsen.
Både for de fynske jægere, men også for forbundet.
Forsoningsmødet d. 4 maj i Ejby er vigtigt. Det blev
lovet til Kredsårsmødet.

Referat.

Vi skal være konstruktive og positive og holde
barrieren højt.

Årsmødet 2018
Torsdag d. 1 marts. Kl 17.30.
Michael undersøger om evt ny lokalitet for mødet.
Georg - Det et stort arbejde med tilmeldinger osv.
Fastholder god mad til mødet - Kun for tilmeldte.
Stram linje overfor dem der bare møder op på dagen.
De skal være indstillet af deres jagtforenings formand
med en seddel med deres navn, medlemsnummer osv.

Punkt 05

Orientering fra HB.

Orientering/beslu
tning.

Formøde til repræsentantskabs mødet.
Der intet kontroversielt på rep.skab. mødet. Der er
fokus på jubilæum.

Vi skal fremadrettet have et meget tættere
sammenarbejde mellem HB og kredsen.
Så vi evt får snakket sammen inden HB møder. Evt et
møde, så vi evt kan få bragt ting med til HB møde.

Referat.

Georg takker endnu engang af for et godt
sammenarbejde i kredsbestyrelsen.

Og velkommen til både Paw som nyt medlem af
bestyrelsen og Michael som ny formand.

Spørgsmål:
Hvor bliver de caps af der blev bestilt til mødet?
De er på vej og kommer snarest.

Eftersyn og evt. ajourføring af forretningsordenen.
Denne er vedhæftet.
Punkt 06
Orientering/beslu
tning.

Referat.

Vi går hjem og læser den hver især og godkender den
næste gang.
Vi indsender evt. kommentarer til Michael.

Punkt 07

Orientering fra div. udvalg.

Orientering/beslu
tning.

Niels Christian.
Jagthunde.
Der har været problemer og forsinkelser med
regnskaber ift. markprøver.
Der blev holdt et møde hvor tingene blev afklaret og
fremover bliver der afleveret til tiden.
Hvis fremtidige prøver ikke bliver kørt efter de
økonomiske retningslinjer som er givet af Danmarks
Jægerforbund, så bliver vi nødt til at melde fra for at
holde vores ryg ren.
Men vi afventer og ser.

Program udvides med ny apporterings prøve i DJU ved
Andebølle jagtforening.

Georg:

Referat.

Der skal skrives nogle generelle retningslinjer/ der skal
laves en præcisering af generelle retningslinjer og
sendes ud til hunde koordinatorerne som løsning på
ovennævnte problem.

Nyjæger:
Frivillige jagtprøver står for døren og interessen er
stor.

Udd. Udvalg.
Georg skal til Kalø på seminar i weekenden 1-2 april.
Ny tillidsmands udd. Vi skal deltage aktivt.
En god idé til uddannelsen ville være et "formidlings
modul" hvor formålet er at styrke den enkeltes
tillidsmands evner til at formidle og afholde årsmøder
o.lign.

Punkt 08

Orientering omkring livstilsmessen Valdemarslot
2017

Orientering/beslu
tning.

Den 19. Marts mødtes vi og kiggede på arealet. Arealet var
ikke godt nok. Det var ikke som aftalt i okt.
Det blev dog bragt i orden efterfølgende. Masser af
plads.
Hver aktivitets ansvarlig sørger selv for at finde folk
osv.

Referat.

Laser flugtskydningsbanen bliver stillet op dernede.
Bjarne(flugtskydningskoordinator) bliver sat på som
torvholder på den.
Luftgevær dropper vi og laser kinoen ligeledes.

Grill og menu samt andre detaljer.
Det bliver afgjort på kommende møde.
Jens i indkalder til møde snarest!

Vagn Leth og Niels Christian kommer til at stå for
jagthundene på messen.

Punkt 09

Indstilling til Årets Jagtforening 2017
Se

Orientering/beslu vedhæftet bilag.

Orientering/beslu vedhæftet bilag.
tning.

Indslev og Ejby jagtforening(2 selvstændige foreninger) er
blevet indstillet.

Referat.
Der blev vurderet grundigt på de to jagtforeninger og
enstemmigt valgt at indstille én.

Punkt 10

Næste møde dato og sted.

Orientering/beslu
tning.

Inkl. Koordinatorer osv.

Referat.

Punkt 10

Bliver afholdt Tirsdag d. 2 maj. kl 19.00 på
Kielbjergvej 1 i Ringe.

Eventuelt.

Orientering/beslu
tning.

Niels Christian anbefaler at vi alle tager til temamøde om
råvildt d. 10 maj med spisning for egen regning.
Spisning starter 17.30. Det koster 75kr for mødet og
175kr for spisning.

Referat.

Michael og Georg skal til møde med OCC d. 4 april (2324-25/3 2018) hvor vilkår osv skal drøftes. Nærmere
info tilgår.

Mødet sluttede kl 21.04.

Skrevet af:
Paw Herløv Olsen

