Kreds 7

Referat for kredsbestyrelsesmøde torsdag d.27-4-2017 kl.18.00
Rørvig Jagtforening, Søndervangsvej 37, 4581 Rørvig
Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) - Berit Valentin (BV) – Finn Poulsen (FP) - Jens K. Jensen (JK) – Christian
Bærentsen (CB) - Torben Clausen (TC) - Max Elbæk (ME) - Ole Hansen (OH) – Ole Jervin (OJ) - Henning Christiansen
(HC) – Erik Hauge Pedersen(EHaP) - Svend Erik Garbus(SEG) - Justyna Mielczarek(JM) - Finn E Jensen (FEJ)
Afbud:
MA har meldt afbud
Udeblevet:
Ingen
Referat fra mødet

2.

3.

1. Velkomst (OJ)
Formanden OJ bød velkommen til alle. Særligt til de nye i KB
Godkendelse af dagsorden (OJ) herunder valg af ordstyrer
OH blev valgt som ordstyrer
Det blev besluttet at punkt 6 og 6a samt punkt 10 og 11 udgik af dagsorden og vil blive gennemgået på et
senere tidspunkt
Jobbet som kredsbestyrelsesmedlem
OJ gennemgik
Der er tavshedspligt i kredsbestyrelsen
Vedtægter omkring økonomi og tilskudsordning blev kort gennemgået
Samkørsel blev anbefalet
4.
Forretningsorden underskrives
Forretningsorden blev underskrevet af alle som deltog på mødet, og alle modtog en kopi.

5.

Tilforordnet til koordinator og andre tillidsposter
Listen med tillidsposterne blev gennemgået og tilrettet
Opdateret liste vil efterfølgende blive udsendt af BV
Når der sker ændring i navn, adresse mv. skal alle huske at sende det til BV.

6.

Orientering fra HB-medlem herunder ”Sagen”, Hagested Gislinge evt. Langstrup
Punktet udgik og vil blive diskuteret ved senere lejlighed
a.
Input til HB-mødet
Punktet udgik og vil blive diskuteret ved senere lejlighed

7.

Orientering fra Kredsformand - Koordinatormøde
Sagen omkring Hillerødmessen (beskrevet i Kreds7 mødereferat af 16-3-2017) blev diskuteret og der var
enighed i at undgå lignende sager
OJ orienteret:
Ordre på børnene-medajler er afbestilt pga. af økonomi. Vi anvender eksisterende lager.

8.

Orientering fra Kredskasser (ME)
Danmarks Jægerforbund har indskærpet reglerne for tillidsfolk omkring kontant udbetaling. Det er ikke
længere muligt at afregne kontant for kørselsgodtgørelse, geværleje, baneleje mv. med mindre der
foreligger en faktura. Alle omkostninger skal udbetales fra centralt hold via Danmarks Jægerforbund. ME
pointeret at alle skal benytte de forskellige afregningsbilag for tillidsfolk på Danmarks Jægerforbunds
hjemmeside.
http://www.jaegerforbundet.dk/medlemsnettet/tillidsmandsnet/selvbetjening/okonomi-og-afregningsbilag/

ME nævnte at økonomi til afholdelse af hundeprøver umiddelbart var højere end budgetteret. Det er derfor
aftalt at revidere præmieordning til hundeprøver. Ansvarlig for gennemgang er Hundekoordinator Kresten
Henriksen.
9.

Opgaver for sekretæren
OJ gennemgik:
Opgaverne for en sekretær er at udarbejde beslutningsreferat samt mødeindkaldelser.
For at sikre korrekt og opdateret information på Facebook er det vigtig at linke fra Danmarks Jægerforbundseller Kreds 7’s hjemmeside over til Facebook.

10.

Regler for udstillinger, messer m.m Budget, Ansvar, regnskab
Punktet udgik

11.

Repræsentantskabsmøde
Punktet udgik

12.

Bordet rundt
Kredsbestyrelsesmedlemmerne orienterede om deres aktiviteter:
FEJ -Intet at bemærke
TC:
50 års jubilæum for Vestskovens oprettelse bliver afholdt den 7. maj med deltagelse af TC.
Kredsmesterskab i Jagthorn er afholdt med deltagelse afTC og OJ
TC opfordrede til at Jagtforeningerne tog en snak med baglandet og om muligt at deltage på de fremtidige
durlighedsprøver.
TC forespurgte til dirigent ved næste års Kredsmøde. Det blev besluttet at benytte Philip Quintsen som
dirigent ved Kreds 7’s næste Kredsmøde 2018.
JK:
JK har afholdt Jagtsti med stor succes. Det er muligt at læse om arrangementet på Kreds 7’s hjemmeside. På
dagen deltog OJ.
Flere Jagt-/naturstier vil blive afholdt i nærmeste fremtid – information ligger på Kreds 7’s hjemmeside
HC:
HC ønsker at gratis-medlemskab for nyjæger bliver behandlet af Danmarks Jægerforbund samt hvad er
konsekvensen af en reduceret indtægt. HC har forespurgt om data på hvad vi får ud af at give gratis
medlemskab til ny jæger. Hvor mange forbliver medlemmer når gratis-perioden udløber osv.
Danmark jægerforbund har udskudt behandlingen af punktet på ubestemt tid.
HC oplyser at han er frustreret over at medlemskartotektet stadig ikke fungere optimalt
HC mf. har været til møde på Kalø flere gange hvor tidspunktet for mødeafholdelsen samt transporttiden ikke
står mål med selve mødet. Det blev aftalt at OJ tager kontakt til Danmarks Jægerforbund mhp. om svar på –
Skal alle møder holders på Kalø. Bliver der mulighed for at deltage via Skype.
CB
CB (I OJ’s fravær) deltager som næstformand, den 2. maj, på møde vedr. nyt skydecenter (Skydecenter
Sjælland) i Lejre kommune
CB sender mødeorientering til Kredsbestyrelsen efter mødet.
OJ
OJ og TC deltager på mødet vedr. Langstrup-sagen den 02-05-2017
JM- Intet at bemærke
ME- Intet at bemærke
BV- Intet at bemærke

FP-Intet at bemærke
EHP
EHP oplyser at Kalundborgegnens jagtforening og Høng Ørslev Solbjergs Jagtforening er lagt sammen og at
der afholdes stiftende generalforsamling den 27-04-2017. Den samlede forening vil fremover være omkring
400 medlemmer.
EHP – Undersøger mulighed for opbevaring af skydevogn
SEG
Intet at bemærke
OH
Frivillig jagtprøve er afholdt med omkring 450 elever. Beståelsesprocenten har været mellem 22 - 38 %
OH oplyser at mange af fejlene skyldes at aspiranterne ikke læser hele spørgsmålet.
13.

14.

Evt.
Intet at bemærke
Næste møde – 18. maj 2017 , Hørsholm Jagtforening

Således refereret
Erik Hauge Pedersen

