Referat fra kredsmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
Kredsmøde i Kreds 7 Nordsjælland
Sted: Borup Multihal – Hovedgaden 65, 4140 Borup
Dato: 5. marts 2017
Deltagere:
For HB:
KB:
Gæster
Referent
Pkt.

170 deltagere fordelt på 42 foreninger
Formand Claus Lind Christensen (CL) og Max Elbæk (ME)
Marie-Louise Achton-Lyng (MAL), Torben Clausen (TC), Berit Valentin (BV),
Jens K. Jensen (JJ), Poul Olesen (PO), Ole Hansen (OH), Henning Christiansen
(HC), Christian Bærentsen (CB) og Finn Poulsen
Direktør Michael Stevns (MS), Økonomichef og IT ansvarlig Jens Kjær (JK)
Thomas og Gitte som er prismodtagere
Charlotte Bak
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Emne
Velkomst v/kredsformand
Marie-Louise Achton-Lyng
Valg af dirigent

2
3
4

Godkendelse af dagsorden
Valg af referent
Valg af stemmetællere

5

Orientering om kredsens og
hovedbestyrelsens arbejde

Konklusioner
MAL bød velkommen til alle deltagerne og gæster
samt oplyste om nogle praktiske oplysninger.
Bestyrelsen foreslog Phillipp Quedens (PQ)
Ingen andre forslag
PQ konstaterede efterfølgende, at kredsmødet er
lovligt indvarslet.
Godkendt
Charlotte Bak
Gitte Olsson, Kresten Henrik, Kurt Poulsen, Jørgen Løvgren
HB-medlem Max Elbæk
Det er officielt det 3 år som HB, og bliver også det
sidste, da intentioner og helbred ikke spiller sammen. Det gør at ME må forlade posten i utide.
Derudover er der nogle sager, som han som HB
medlem og lokalforeningernes mand ikke kan og
vil acceptere, bl.a. manglende handlekraft fra ledelsen i DJ.
Beslutningen er sket i nært samråd med HB-suppleant og kredsformand MAL, og exiten sker fra
og med i dag. Hvilket vil sige, at der skal vælges
et nyt HB medlem i dag, som skal fungere frem til
2018.
ME opfordrer deltagerne på kredsmødet til at
vælge MAL, som han er helt sikker på sagtens kan
løfte opgaven.
ME gør opmærksom på at suppleantposten til HB
er lige så vigtig som HB posten i det samspil mellem de to er af afgørende betydning for det samlede arbejde i HB. Der kommer mange informationer og opgaver til bl.a. kredsformanden som er
flettet sammen med HB arbejdet, at det er vigtigt
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at det også er kredsformanden, som varetager HB
suppleantposten.
Derfor opfordrer han til, at vi støtter op om at den
nye kredsformand bliver HB suppleanten.
HB møderne det forgangne år
Har været mangeartede, men har i al for højt grad
været præget af debatten omkring vores hjortevildt. Det er jo egentlig utroligt, at et område hvor
der afskydes så lidt kan fylde så meget i debatten i
forhold til det øvrige vildt.
Tilskudsmidler til jagtforeninger
Kredsens bevillingsudvalg består af kredsformanden, 1 person fra kredsbestyrelsen, 1 person udenfor kredsbestyrelsen samt HB medlemmet.
Udvalget har i år lavet en forsøgsordning, som betyder at foreningerne kan søge op til 4 gange årligt.
Kredsens bevillingsudvalg har haft det første
møde, hvor der fordeles midler.
Udvalget synes, at det var svært at skulle vurdere,
hvor meget der skulle udloddes i 1 kvartal, om
puljen skule opdeles i 4 lige store dele (ca. 39.000
til udlodning pr. kvartal) eller om hele puljen (ca.
156.000) skulle bruges.
Det blev besluttet, at afholde 2 udlodningsrunder i
år, et forår og et efterår.
Udvalget forslår ledelsen om at gå tilbage til den
gamle ordning, hvor der udloddes én gang årligt.
ME afsluttede med at takke for den tillid han har
mødt rundt omkring, samt give kredsbestyrelsen et
godt ord med på vejen.
Kredsbestyrelsen knokler virkelig for foreningerne
og for at få systemet til at virke optimalt.
Han holder døren åben for kredsbestyrelsen og vil
gerne bidrage med det han kan.
”Tak for ordet”

Kredsformand og HB-suppleant. Marie-Louise
Achton-Lyng bød velkommen til kredsmødet.
Hun bød også velkommen til Ph.d.-studerende
Nanna Skaarup Andersen, som forsker i forekomsten af vektorbårne infektioner fra flået.
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Vi er i dag 170 deltagere fordelt på 42 foreninger.
Det er det 5 år som kredsformand for hende, for en
kreds hvor der er 32 Jægerråd.
Et miniunivers i DJ, og der er stor forskel i at bo
de forskellige dele at denne landsdel.
Der har i år været problemer med indkaldelserne
til årsmødet i Jægerrådene for nogle, og det opfordres til at der gøres noget mere og overholde vedtægterne, så der indkaldes korrekt.
MAL beder CL og MS til at få administrationen til
at hjælpe Jægerrådene med at få vedtægterne overholdt.
Så er det første gang nogensinde, at der ikke er
indkommet nogle forslag til dette års kredsmøde.
Desværre mistede vi i kreds 7 i fredags en af vores
rigtige strandjægere. Han har levet hele sit liv på
og af Roskilde fjord, han var en ivrig flugtskytte
og konkurrencemenneske til det sidste. Han blev
75 år og gik bort på Fjorden – der hvor han elsker
at være allermest.
Lad os minde ham og de af vores jagtkammerater,
som vi har mistet ved at holde et minuts stilhed.
Æret været hans minde og alle andre der har taget
den sidste rejse mod Dianas evige marker.
Praktiske oplysninger:
Hvis i ønsker ordet, så skal i komme op til talerstolen – sige navn og foreningsnavn
Der vil være frokost kl.12
25 års jubilæum
Der vil i forbindelse med jubilæet serveret jubilæumskager til kaffen, der fremvises ny kollektion af
tøj.
Salg for Naturfonden
Der sælges bamser og nøgleringe for Naturfonden
Frederik (MAL’s søn) er lovet 5 kr. for hver
solgte.
Beretning Kredsformand:
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2016 har været et begivenhedsrigt år og vi har haft
mange gode aktiviteter i alle udvalg og ikke mindste i KB-bestyrelsen
Kreds 7 stikker sig ud
Der er mange områder i DJ, hvor kreds 7 stikker
ud og det gør en forskel. Vi skal ALTID kæmpe
lidt ekstra og altid lige forsvare os en ekstra gang
for at blive taget alvorligt.
Men for 2 år siden valgte HB at nedsætte
Vedtægts- og organisations udvalget.
Bestående af alle kredsformænd og 2 Jægerrådsformænd, samt næstformand Henrik Frost.
Dette udvalg formår at samarbejde og give plads
til hinandens forskelligheder, her er der tid til uddybelse og forklaringer.
Bl.a. hvorfor er det lige at kreds 7 ikke vil være
med til det forslag og hvorfor vil kreds 4 altid noget andet end os?
Sidste år havde vi desværre kun et møde og jeg
opfordrer næstformanden til at være lidt mere
aktiv om dette udvalg. Samtidig vil jeg foreslå at
udvalget invitere HB en gang om året til en samlet
debat, så fik HB en smule bedre input fra hverdagene i kredsene.
Velkommen
MAL sagde velkommen til de nye Jægerråd, foreninger og til de foreninger der i år har valgt at en
sammenlægning med anden forening.
Kreds 7 – 4 distrikterne.
Det fungere godt med vores 4 distrikter, men pas
nu på at I bruger dem korrekt. De er i bund og
grund opstået for at kunne sikre alle dele af kredsen lige mulighed for at få repræsentanter med i
kredsbestyrelsen. I skal samarbejde alt det I ønsker, men lad vær med at tror at det er en mini
kredsbestyrelse – det er det ikke og alle kan i princippet deltage på møderne.
De er oprettet for at styrke vores demokrati og
ikke mindst forbedre vores mulighed for at kommunikere i så stor en kreds.
Hvorfor nu det???
Jo – de andre 7 kredse (vi er 8 i alt) har ikke flere
jægerråd end at der er plads til formanden i kredsbestyrelsen. Det giv et tættere samarbejde og langt
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bedre kommunikation ud til jægerråd og foreninger. I kreds 7 har vi 32 kommuner, hvor der kan
være et i hvert – i alt 27 aktive jægerråd og 95 foreninger.
Jægerrådsmøderne på landsplan
Der er 98 kommuner og der er 2000 på landsplan
som har deltaget i Jægerråds årsmøderne - er det
mange - er det en solid base for politiske beslutninger? Alene i Høje Tåstrup Jægerråd er der ca.
2300 medlemmer
Claus det organisatoriske fitnesstjek – det ser vi
frem til her i 2017.
Skydebanekapacitet i kreds 7:
Det er gået hårdt ud over kreds 7 i 2016 hvad angår skydebaner og vores muligheder for at træne
til vores interesse.
De foreninger, som har været hårdest ramt er
• Karlebo
• Langstrup
• Hvalsø – har lige i sidste uge fået deres
miljøgodkendelse – der er ingen tvivl om
at Jan Rygaards arbejde har haft indflydelse på dette.
• Greve
• Ringsted / Valsølille
Kreds 7 har været fokusområde, og det er positivt,
at der er afsat ressourcer til arbejdet.
Koordinatorerne
Aktivitetsudvalget - 8 eksperter, en fra hver kreds.
De skal bestemme og komme med nye tiltag - derefter indstilles til HB, men HB skal efterleve deres
ønsker, ikke ændre.
Haglskydeprøve – kredsundervisere
Haglskydeprøve er kommet godt i gang.
42% repræsenteret i kreds 7.
MAL opfordrer banerne til at lave arrangementer
kun rettet til haglskydeprøveaspiranterne
Kreds 7 vil gerne byde ind med nogle opgaver,
som vi ønsker løftet i fremtiden
• Et stort løft af medlemsregistreringen
• Et strukturudvalg - med henblik på nedlæggelse af Jægerrådene.
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•

Forskel på HB og KB.
HB beslutter og udstikker opgaverne.
KB skal fører dem ud i virkeligheden

Generalforsamlinger og Årsmøder
MAL har været så heldig at blive inviteret til rigtig
mange generalforsamlinger og årsmøder. Vil rigtig gerne deltage, så invitere os gerne.
Tilskudsmidler til lokalforeninger
Tilskudsmidler til lokalforeninger som uddeles af
kredsen, hvor man kan få dækket op til 50%. Puljen er næsten brugt, men send gerne ansøgningen
alligevel og kontakt gerne mig.
Den fremtidige struktur.
Strukturen fremadrettet - trænger til at blive lavet
om.
MAL opfordrer til at komme med inputtene i dag,
da det er i dag det bliver taget med videre
Ny kredsformand
Ole Jervin har indvilliget i at prøve kræfter med
posten og MAL ønsker ham alt det bedste og har
lovet har hjælpe alt det hun kan.
Hun slipper os ikke helt og vi er altid velkommen
til at ringe eller skrive til hende.
MAL takker koordinatorerne for det kæmpe
stykke arbejde de gør, samt for arbejdet i kredsbestyrelsen og for den respekt der er for hinanden.
Kommentar til kredsformandens
beretning

Sluttelig huskede MAL os på at indberette vildtudbytte på mit jagttegn
Claus – Hørsholm og Omegns Jagtforening
Deres skydebane er en af de skydebaner, som har
været ramt af lukning. Skydebanen genåbner efter
3,5 år 1 maj.

Orientering fra de koordinatorer,
som ønskede ordet

Regnskabet blev gennemgået og vi går ud med et
underskud på 2.500 i 2016
Jagthorn:
Torben Clausen orienterede om:
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At man i november havde nogen forsøgskaniner i
forholdt til en ny jagthornsinstruktøruddannelse,
som er på vej
At der den 18. december var mødt 30 jagthornsblæsere op ved Jagt og Skovbomuseum i forbindelse med lukningen.
Derudover takkede han de mange frivillige hjælpere, som stillede op til duelighedsprøven.
Flugtskydningskoordinator:
Søren Dam har fået nyt job som gør at han ikke
kan varetage opgaven, og derfor har Musse overtaget opgaven.
Kvalskydning bliver slået sammen og afholdes i
henholdsvis Køge Herfølge og Hagested Gislinge
Jagtsti
Jens K. Klausen orienterede om, at sværhedsgraden er blevet så stor, at han ikke ønsker at deltage
mere.
Han afholder derfor et sjællandsmesterskab i Jagtsti 22. april hos Gislinge-Hagested Jagtforening.
Derudover takkede han for hjælpen til de frivillige
som har hjulpet ham.
Hundekoordinator
Kisten Skovsby siger noget i stedet for Søren
Hecht
Sidder i jagthundeudvalget, som er et politisk udvalg, der er fokus på instruktøruddannelsen og jagt
med gravsøgende hunde.
Det har været en stor succes og har fået udpeget
nogle kredsundervisere i hele landet, så tingene
kan foregå på mere lokalt plan.
Gravsøgende hunde må ikke længere benytte sig
af at træne på ræve holdt i fangenskab, men man
må gerne træne på levende ræve.
Der er sket henvendelse til ordførende og ministerierne om at få en dispensation til stadig at kunne
benytte sig af denne træningsform. Målet er at
kunne holde ræve, som man kan træne på frem til
2023.
Der har været arrangeret efteruddannelses af hundetrænere med Jens West, men kurserne bliver aflyst.
Leif Harrald orientere om at specialklubben indenfor retrieverne, hvor det fungere godt med dette
arbejde.
7

Referat fra kredsmøde
i Kreds 7 Nordsjælland
Kirsten svarer, vi ønsker ikke at konkurrer med
specialhundeklubberne, men vi tilbyder træning til
Såvel stamførte som ikke stamførte hunde.
Men der er brug for instruktørerne
Kresten Henriksen – kredsunderviser. Startede
som kredsunderviser den 1. februar, og han håber
at jagtforeningerne vil bruge kredsunderviserne til
at styrke arbejdet med hundene. ”Vi er til for jer.
Det kan være alt fra koordinering, foredrag m.m”.
Stand og Havjagt
Arne Holten bliver mødt af spørgsmålene om to
problemer hvor må vi være og hvor kan vi låne en
pram, som vi kan låne
Han sidder i forskellige udvalg og ser og hørte
ofte at sikkerheden bliver ikke taget alvorligt, så
tag nu jeres sikkerhedsforanstaltninger, når I tager
ud.
Derudover bliver han spurgt om man kan bruge en
kajak i stedet for skydepram, hvilket bestemt ikke
er ikke en god ide, da der er stor risiko for at lave
en grønlændervending
Har lavet et samarbejde med Kajakforbundet, så
man kan deltage på kurserne, og derfor er man
bedre stillet i situationerne.
Kursuskoordinator
Charlotte Bak
Orienterede kort om at der i fremtiden vil blive
udbudt en tillidsmandsuddannelse, som vil være
bygget op på forskellige moduler, hvor nogle vil
være grundlæggende og andre vil være valgfrie.
Frivillig jagtprøve koordinator
Ole Hansen
Nogle kredse ønsker at den frivillig jagtprøve skal
benytte sig af Flexmind ved tilmeldingen. Ole kan
ikke se hvorfor vi skal til at betale 5 kr. Der kan
have den risiko at man i Kreds 7nedlægger de frivillige jagtprøver, hvis man vælger denne form for
betaling.
Webkoordinator
Berit Valentin gør opmærksom på at der på hjemmesiden er kommet et årshjul for forbundets og
kredsen aktiviteter og frister.
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Hun har forsøgt at få baggrunden ændret på foreningernes hjemmeside (bjælkevæg), da flere har
ønske om dette, men har endnu ikke fået oplyst, at
det ikke kan lade sig gøre, men desværre sker der
ingenting.

Orientering fra læge Nanna Skaarup Andersen - Klink Center for
vektorbårne Infektioner.

Orientering fra formanden Claus
Lind Christensen

Buekoordinator
Christian Bærentsen havde håber, at kunne vise en
masse, men man er først ved at få et samarbejde
mellem DJ og FMDB.
Forbundsmesterskabet afholdes sammen med
FMDB tilmelding 15/3.
Derudover oplyste han om at buetrailen i kreds 7
står i Rungsted, og det koster 200 kr. at låne den.
Har siden 2007 forsket i flåtoverførte infektioner.
Er i gang med et helt nyt forskningsprojekt, hvor
der bliver kigget på blodet for infektioner. I forbindelse med projektet, ønsker man derfor at se på
blodet fra jægere. ”Hvordan vi ser ud (vores blod),
da vi bliver udsat oftere for infektionerne”.
Hvad bliver vi udsat for, når vi bevæger os ude i
skoven. Indtrykket er ikke at jægere er mere udsat
end almindelig mennesker.
Nanna Skaarup Andersen fortalte omkring sit arbejde, om symptomer og de infektioner som flåter
kan overføre til mennesker.
Opfordrer forsamlingen til at få taget blodprøven
og udfylde spørgeskemaet ved de border, som er
opstillet i forbindelse med kredsmødet.
CL startede med at takke for de gode beretninger
samt takke Max for sit gode modspil. Der har ingen tvivl været om, at han har været foreningernes
mand.
Han kunne orientere om at i forhold til rævehold,
så arbejdes der politisk med emnet, men det er op
ad bakke.
Regeringen støtter arbejdet, men DF arbejder i
mod.
Han orienterede om at der i år er 25 års jubilæum i
DJ og fortalte kort om historien bag opstarten.
Der arbejdes på den nye strategi, som har 4 nye
overordnede strategiområder
• Meningsfyldte medlemskaber
• Stærk og frivillig organisation
• Kendskab og kommunikation
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• Bæredygtig jagt og natur
Under de fire er der også økonomi med fastholdelse af et overskud på 1. mio., hvis repræsentantskabet stemmer for det.
Han orienterede om at der er lidt over 175.000
jagttegnsløsere, men det er kun lidt over 56%, som
indberetter vildtudbytte – de kommer fra byerne
og er over 35 år, nogle har ingen tilknytning til
jagt inden de tager jagttegn.
Medlemsudviklingen igennem de sidste 20 år viser en konstant nedgang siden 2000.
Der har været lavet en undersøgelse omkring tilfredsheden med DJ i blandt medlemmerne i 2016
– hovedparten er meget tilfredse eller tilfredse.
Af de adspurgte er det 35% af medlemmerne, som
ikke deltager i aktiviteterne i jagtforeningerne
Konklusionen er at hvervekampagner virker, men
det er lokalt vi skal arbejde med det.
Spørg derude, hvordan er alderssammensætningen, hvordan tiltrækker vi nye medlemmer, hvordan modtager vi nye medlemmer, hvordan tiltrækker vi nye tillidsfolk, hvilke aktiviteter er vigtige
for jagtforeningen nu – også jagt
Vi har brug for en ny struktur, hvor der er nærhed
til medlemmerne samt stærkt sammenhold bland
jagtforeningerne.
Den kommende strategi skal vedtages på repræsentantskabsmødet.
Der skal laves en køreplan for hvordan, der skal
arbejde med den.
Planen bliver lagt på den anden side af repræsentantskabsmødet og så skal der lægges en plan om,
hvordan vi bliver involveret i foreningerne.
Status jagttidsrevision
Jagttidsprocessen
Sep. 2016 – nedsat en faglig arbejdsgruppe i VFR
(Vildtforvaltningsrådet)
Dec. 2016 – status på arbejdsgruppens arbejde
Marts 2017 – beslutning om målsætning for de enkelte arter
Juni 2017 – oplæg fra arbejdsgruppen drøftes –
godkendelse af indstilling til ministeren.
Sep. 2017 – evt. udestående spørgsmål behandles
og forhandlinger i VFR afsluttes.
Medio 2018 – bekendtgørelsen træder i kraft.
Mere jagt på agerhøns og duerne.
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Regulering ønskes at få væk, så det er jagt fremfor
regulering
Hjortevildt
Dec. 2016 – ministeren kom med sin plan
Marts 2017 – input fra de regionale hjælpegrupper
Marts 2017 – DJ
Hvad sker der efter 1 sep.
3 år + 3 år – vi vil gerne arbejde på forkant.
Udsætningsforlig
Stærkt og følsomt emne, men plan er
Sep. 2016 – VFR nedsættelse af faglig arbejdsgruppe
Dec. 2016 - Status på arbejdsgruppens arbejde
Marts 2017 - Drøftelse om foreløbige resultater i
arbejdsgruppen
Juni 2017 - Oplæg fra arbejdsgruppen drøftes
Godkendelse af indstilling til ministeren
Evt. udstående spørgsmål af faglig karakter sendes
tilbage til arbejdsgruppen.
Dec. 2017
Evt. udestående spørgsmål behandles til forhandlinger i VFR afsluttes.
Medio 2018
Bekendtgørelse træder i kraft
Orientering fra direktør Michael
Stevns

CL gjorde det klart, at det er ok at være uenig –
men det skal foregå ordentligt - den proces vi har
været igennem med hjortevildtet har præget af stor
uenighed, og der har været tillidsfolk, som er gået
til hinanden og været ubehagelige. Det er ikke i
orden.

MS delte sin orientering op i 3
Vores økonomi
Vores ”Jagtens Hus”
Vores dialog
Vores økonomi
Det foreløbige regnskab fra 2016 blev gennemgået.
Han orienterede om, at der er indført et nyt medlemssystem og det har været en udfordring, som
der arbejdets med.
Derudover gjorde han opmærksom på at 10% af
alle formænd og kasserer i foreningerne har ikke
en mailadresse, hvilket kan være en udfordring.
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Overrækkelse af hædersbeviser

Spørgsmål og kommentar fra salen

Jagtens Hus
Det har været en lang etableringsproces, og som
visionen viser fra 2013, så holder denne vision stik
Byggeregnskabet viser at den samlet regning blev
på 62,6 mio.
Vores dialog
Trivselsbarometer oktober 2016 i medarbejderstaben
4 ud af 5 har svaret tilfreds eller meget tilfreds
med arbejdet
Måler igen i okt. 2017
MAL overrakte:
Aktivitetstegnet til Gitte og Thomas Poulsen –
Greve Jagtforening, som gør et kæmpe stykke arbejde på bueområdet i foreningen.
Bronzenålen til Poul Olesen, som på kassererposten i kredsen har gjort et kæmpe stykke arbejde
som tillidsperson i DJ
Sølvnålen til Max Elbæk, som hæders for det store
arbejde han har gjort i DJ
Christian Færch – Hillerød
MS tag en særlig tak med hjem til medarbejderne,
at de er så imødekommende, når man har brug for
hjælp.
Og CL - Det er ok at være uenig med hinanden –
vi skal tale ordentlig til hinanden og have respekt
for hinanden.
Jægerrådene – fungere meget forskelligt. Det er et
stort arbejde at kaste sig ud i. Men det gælder om
at få øje på de muligheder der er, og ikke de begrænsninger der måske er.
Jægerrådets arbejde handler bl.a. om miljøplan,
planlovgivning og miljølovgivning.
Peter Vilstrup – Køge Herfølge
Jægerrådet sidder med det politiske.
De vælger de personer, som skal deltage på repræsentantskabsmødet. Det burde være kredsen, som
står for politikken og ikke Jægerrådene
Kreds 7 betegnes altid som Nordsjælland – vi er
meget mere end det!!!
Poul Jespersen –
Husk vi er Jagtforening i stedet for en jagtstyrelse.
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Føler vi bliver pålagt noget f.eks. den nye hjemmeside, på restantlisten står ingen telefonnummer
eller mailadresse, og det kan derfor være svært at
kontakte medlemmerne.
Medlemslisten på hjemmesiden – viser kun 10
medlemmer.
Mangler oversigten over hvor mange medlemmer
der er, og hvilke medlemmer er der, som på den
gamle liste.
Erik Voigt – Ballerup Jagtforening
Undrer sig over at logoet er blevet ændret.
Hvem har besluttet det? Vi er ikke blevet spurgt
Mangler svar på mail, som er sendt for over 3 uger
siden – det fremmer ikke ligefrem kommunikationen

Svar på spørgsmålene og kommentarerne fra salen

Bjørn Ovesen – Gislinge-Hagested Jagtforening
Havde i 2001 320 medlemmer, der er 160 tilbage
af dem.
Jagtens Hus – det er en dyrt pris, vi har betalt
Det opleves, at Senior – født efter 48 – melder sig
ud da de ikke føler, at de får noget for pengene.
Et spareforslag kunne og så være at lade være med
at støtte de stående jagthunde, her kunne der spares 200.000 kr.
Kirsten Skovsby – Asminderød Grønholt Jagtforening
Anerkendte den spændende strategidebat og takkede for at medlemmerne nu bliver sat øverst i pyramiden.
Hun spurgte dog til, hvad det er, som skal der skal
være dialog om på repræsentantskabsmødet.
CL’s svar
Strategidelen, der har været materiale fremme omkring arbejdet
Hundene – det er et udviklingsarbejde og det
brede arbejde er i gang.
Seniormedlemsskab – hvis det skal ændres, så skal
det ske på repræsentantskabsmødet
Ændring af logoet, er blevet besluttet i HB og er
det fjerde i rækken.
Kommentaren om Fra jagtforening til jagtstyrelsen
– tages til efterretning.
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Strukturen – vi holder fast i rækkefølgen – men ok
at jægerrådet skal væk, det sker dog ikke på det
kommende repræsentantskabsmøde, men det kan
ske, at det er her processen sættes i gang.
Arbejdet med og i kommunerne er vigtige, hvordan vi gør det i fremtiden må vi arbejde med
MS
Oversigten på hjemmesiden omkring medlemsoversigten – det arbejde er allerede sat i gang
Manglende svar på mail – lad os tale sammen senere – det er ikke i orden og heller ikke rammerne.
JK
Definition
Medlemsliste viser udelukkende dem som har betalt
Restancelisten - kontaktoplysningerne er kommet
på
Saldolisten er alle dem, som har modtaget en opkrævning.
Problemet med denne er at den viser det samlede
indbetalte, og ikke kun for den lokale forening.
Arbejdet med at få det rettet er i gang
En række medlemmer som ikke har fået opkrævning – specielt kursisterne.
Niels Bjergmark – Bramsnæs Jagtforening
Medlemsservice – det nye system er ikke anvendelig
Lars Bøgelund – Køge Herfølge
Svar på den manglende oversigt over samtlige
medlemmer.
Bed medlemsregisteringen om at få tilsendt den
som Excel.
Kim Hansen - Ballerup Jagtforening
I skulle skamme jer – der er allerede en mulighed
for at hente listen ned selv.
Kresten Henriksen – Rørvig Jagtforening
Foreningsmeddelelser – for dårligt at det kun er
noget af meddelelsen, som kommer med i bladet,
på hjemmesiden står det rigtigt.
CL
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Svar på kritikken om medlemssystemet. Der er et
udviklingsarbejde i gang, hold øje med det.
Kresten snakken med kommunikationen omkring
din oplevelser.
Husk at melde ind, hvis man ikke oplever at modtage, bladet indstikket m.m. Kun sådan kan man
gøre noget ved det
6

Valg af HB-medlem frem til 2018

Torben Clausen og Marie-Louise Achton-Lyng
opstillet som kandidat.
Torben Clausen trækker sit kandidatur og anbefaler på KB’s vegne, at kredsen vælger Marie-Louise Achton-Lyng som HB-medlem.
Marie-Louise Achton-Lyng er valgt.

7

Valg af kredsformand frem til
2020

8

Valg af HB-suppleant frem til
2018

Ole Jervin opstiller som kandidat uden modkandidat
Ole Jervin er valgt
Berit Valentin Henning Christiansen – Trækker sit kandidatur
Torben Clausen og
Ole Jervin opstiller som kandidat

9

Valg af kredsbestyrelses-medlemmer

11

Valg af ordførende fagkoordinatorer:

Torben Clausen er valgt med 71 stemmer
Distrikt 1
Erik Hauge - valgt
Distrikt 2
2 medlemmer ønskes valgt – KB udpeger supplerende medlemmer til at varetage opgaven
Distrikt 3
Berit Valentin - valgt
Distrikt 4
1 medlem ønskes valgt – KB udpeger supplerende
medlem til at varetage opgaven

•

Jagthornskoordinator –
Torben Clausen

•

Flugtskydningskoordinator Torben Broløse indstilles af KB
Torben Broløse – valgt uden modkandidat

•

Jagtstiskoordinator –
Jens K. Jensen

Torben Clausen – genvalgt uden modkandidat

Jens Klaus Jensen – genvalgt uden modkandidat
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•

Medlems- og Nyjæger
koordinator
Henning Christiansen

Henning Christiansen – genvalgt uden modkandidat

•

Riffelkoordinator –
Allan Pedersen

Allan Pedersen - genvalgt uden modkandidat

•

Hundekoordinator

Kresten Henriksen – valgt uden modkandidat

•

Strand- og havjagtkoordinator – Arne Holten

Arne Holten - genvalgt uden modkandidat

•

Kursuskoordinator –
Charlotte Bak

Charlotte Bak - genvalgt uden modkandidat

•

Frivillig Jagtprøvekoordinator – Ole Hansen

Ole Hansen – genvalgt uden modkandidat

•

WEB-koordinator –
Berit Valentin

Berit Valentin – genvalgt uden modkandidat

•

Buekoordinator –
Christian Bærentsen

Christian Bærentsen – genvalgt uden modkandidat

•

Regulering –
Michael Appelgren

Michael Appelgren – genvalgt uden modkandidat

11.

Indkomne forslag

Ingen

12

Valg af delegeret til repræsentantskabsmødet d. 6. maj 2017
Eventuel

Delegerede valgt iflg. listen

13

Jens K. Klausen
Jagtsti 22. april – vil gerne hvis der er ca 10, som
kan hjælpe til.
Tonni Persson - Formand for hjortevildtet i Nordsjælland
Der er ikke opbakning fra egne eller andre interesseorganisationer til at holde et offentligt møde og
derfor afholdes der ikke noget.
Haft en god dialog med Max Elbæk og MarieLouise det forgangne år omkring arbejdet i hjortevildtsgruppen.
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Ole Jervin
Takker mange gange for valget, han oplyser, at
han kommer gerne ud i jagtforeninger og jægerrådene, så vi skal bare inviterer ham.
Der er åben for tilmelding til jagtfelt og udtagelsesskydning
John
Takker for det gode arbejde, som KB laver.
MAL
Er der stemning for at kredsmødet bliver et aftenmøde? Ved håndsoprækkelse blev det tilkendegivet at det var der stemning for.
Kredsbestyrelsen tager debatten.
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