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Møde den 30. marts 2017 kl. 18.00
Kredsbestyrelse og Koordinatorer

Åby Sogns Jagtforening,
Deltagere:
Funktion
HB
Kredsformand
Næstformand
HB-suppleant
Kasserer
Sekretær

Navn
Leif Bach
Grethe Jakobsen
Kim Fredholm
Tage Espersen
Henrik Juhl Jensen
Mogens Engedal
Regnar Bæk
Fritz Pedersen
Peter H. Pedersen
Per Seedorf
Jørgen B.
Jakobsen
Christian Nørgård
Henrik Pedersen

Jægerråd

Morsø
Thisted
Kasserer
Rebild
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg

Meddelelser og underskrift

AFBUD

Brønderslev
Vesthimmerland AFBUD

Koordinator
Riffel

Dennis
Christensen
Hagl
Per Lindegård
Bue
Flemming
Jakobsen
Hund
Steen Larsen
Horn
Lars Stoklund
AFBUD
Havjagt
Lars Rasmussen
Jagtsti
Ulrik Holm
AFBUD
Nyjæger/Fr.jp. Preben Egebo
Web
Henrik Kragh
Uddannelse
Grethe Jakobsen
Hjortevildt, vildtpleje, Grønne råd, Friluftskoordinatorer deltager ikke i dette møde

Dagsorden:
1. Velkommen og præsentation
2. Nyt fra Koordinatorerne herunder tilbagemelding på Kredsmødet
3. Økonomi og praktiske ting v/Henrik og Grethe
4. Kredsnyt, herunder:
 Nye Tillidsfolk i Kreds1 - 2. maj Rold Storkro.
 Forberedelse til Rep-mødet
 Årets Jagtforening og Initiativprisen
 Større arrangementer....
Naturmøde, Hjørring Dyrskue, Nyjægerdag i Hadsund,
Sommerskole Kreds 1, Jagt og Fiskedag Thy
5. HB orientering
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6. Dato for efterårets fællesmøde KB/KOO og formålet hermed.
7. Evt. (Opfordring til Jægerråd)

Sagsfremstilling
1. Velkommen og
præsentation
2. Nyt fra Koordinatorerne
herunder tilbagemelding på
Kredsmødet

3. Økonomi og praktiske
ting v/Henrik og Grethe

4. Kredsnyt, herunder:
Nye Tillidsfolk i Kreds1 ‐ 2.
maj Rold Storkro.
Forberedelse til Rep‐mødet
Årets Jagtforening og
Initiativprisen
Større arrangementer....
Naturmøde, Hjørring
Dyrskue,
Nyjægerdag i
Hadsund,
Sommerskole Kreds 1,
Jagt og Fiskedag Thy

Referat - Aftaler
Grethe bød velkommen til de fremmødte, og dagens dagsorden blev godkendt uden
ændringer. herefter var der en kort præsentation af deltagerne.
Generelt stor tilfredshed med den måde det blev afholdt på i år, Per Lindegård var
tilfreds med måden og ville gerne hvis det eventuelt kunne afholdes som et
aftenmøde. Indlæg som bla. Jan Nezdas blev velmodtaget og er bedre end de indlæg
der kom tidligere.
Henrik Kragh webkoordinator. Ønsker input fra koordinatorerne så der kan komme
nyheder og info på kredsens hjemmeside til alles glæde.
Steen Larsen , Hunde koordinator. Der er allerede godt gang i prøverne , der er pt.
planlagt 3 apporteringsprøver. DM afholdes den 14 oktober i Hjallerup, vinderklasse
den 7 oktober ligeledes i Hjallerup.
Lars Rasmussen, Strand og Havjagt. Der sker ikke så meget pt. Dog arbejdes der på et
frivilligt korps til hjælp ved forureningskatastrofer og lignende.
Dennis Christensen, Riffelkoordinator. Feltskydningen i Tranum den 17 juni, foreløbigt
er der 168 tilmeldte der regnes med ca.250 deltagere sidste tilmelding den 16 april.
Der er riffelprøve den 1. april i Hjørring her er der 105 tilmeldte, 29 marts var der
træning med 70 fremmødte.
Per Lindegård, Flugtskydningskoordinator. Der er planlagt 7 haglskydeprøver i kreds 1,
man vil fra NST aflyse prøver hvis de ikke er fuldtegnet 3 måneder før prøven.
Deltagerantal er sat ned på de første 3 prøver, det dur ikke at folk skal tilmelde sig før
jagttegnskurserne er færdige.
I kassererens fravær oplyste Grethe at Henrik meget gerne hjælper de enkelte
koordinatorer med det økonomiske, afregningsbilag skal indsendes straks efter
afholdelse af et arrangement (senest 14 dage efter). Kørselsbilag skal ind til den 1.
hver måned. Alle bilag ligger på tillidsmandsnet. Der mangler bilag i
koordinatormapperne på tillidsmandsnet disse bliver løbende opdateret.
2. maj er der tillidsmandskursus på Rold Stor Kro , det er for bestyrelsesmedlemmer
og tillidsfolk. Man tilmelder sig på nettet og kurset er gratis, sidste tilmelding er 18
april.
Formøde til Rep. Mødet er den 25. april , materialet er sendt ud. Mødet afholdes i
Brovst Fritids & Kultur center. (Peter bestiller)
Årets Jagtforening, der er ikke kommet nogle emner fra kreds 1, frist for indstilling er
1. april, men man håber stadig der dukker nogen op.
Der er fundet 2 vindere til initiativprisen.
Naturmødet i Hirtshals er godt på vej og bliver gennemført i dagene 18.‐19.‐20. juni,
jægernes aktiviteter er igen rettet mod junior og ungjægerene, der vil være
smagsprøver af vildt. Ligeledes vil der blive afholdt flere debatter i teltet.
Hjørring Dyrskue. Der opstilles et telt på 9x40m som deles med andre organisationer,
der laves også en lukket gård på 15x15m til diverse formål. Der bliver grillet og sat telt
op til skydesimulator. Der laves en sti rundt på pladsen for børn som styres af en app.
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Nyjægerdag. Afholdes den 18 juni på Hadsund Skydecenter og det er igen Preben
Egebo som er tovholder på projektet, der inviteres til opstartsmøde af Preben og her
må folk gerne medbringe input evt. tildeles en indgangsbillet hvorpå der trækkes
præmier, således får vi også registreret hvor mange der dukker op på dagen.
Jagt og Fiske dag i Thy. Nærmere info følger
De to ansøgninger fra hhv. Sæby og omegns Jagtforening og fra Thisted og Morsø
Jægerråd til aktivitetspuljen blev godkendt. Grethe sender svar.

5. HB orientering

Der er for mange lukkede punkter på HB mødernes dagsorden, dette vil blive ændret
fremover.
De lovede jubilæumscaps udleveres på formødet til Rep. Mødet.
De gældende regler for skydestiger og tårne fastholdes.
Vedr. Kontingentet til DJ, indstilles der til en stigning på 2,1% en stigning som følger
pristallet.
Hjortevildts forliget er i høring fra uge 13‐17 og forventes underskrevet i maj, det skal
være underskrevet senest 1 juni for at kunne træde i kraft pr. 1 juli.
Tryg Forsikring har budt på og vundet licitationen på jagtforsikringen for de næste 3
år. Det betyder Dansk Jagtforsikring lukker den 1 april. Tryg Forsikring skal fungere
med jagtforsikringen fra den 1 april.
Der er valgt nye HB medlemmer i kreds 5 og 7, de tiltræder officielt 1 april.
Udsætningsforliget behandles endeligt på HB mødet i juni.
Der er indsamlet 79 kæber i kreds 1, de fleste fra Thy, og ca. 100 kæber på Djursland,
der forventes svar på undersøgelserne inden udgangen af maj.

6. Dato for efterårets
fællesmøde KB/KOO
7. Evt.

22. november ‐ emner fastlægges senere.
Henrik Kragh vil gerne have kontaktpersoner fra de enkelte jæger råd. Følgende
oplysninger skal med navn og mail adresse oplysningerne sendes på mail jagt@lite.dk.

Mødet slut kl. 21.45. Referent Mogens Engedal
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