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DJ Svendborg
DJ Fåborg Midtfyn
DJ Middelfart
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DJ Ærø

JSR

Johnny Sander Rasmussen
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Bjarne Rullhøj

Flugtskydningskoordinator
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Kredskasserer:
TSM

Tonny S. Mikkelsen

Kredskasserer

Hovedbestyrelsesmedlem:
GGJ

Georg Guldberg Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Fraværende: Asbjørn Hellesøe-Jensen

DAGSORDEN:

TID:

Pkt: 01

Siden sidst ved kredsformand MBS

5

Pkt: 02

Orientering om kredsens økonomi TM / GGJ

10

Pkt: 03

Orientering fra hovedbestyrelses GGJ

10

Pkt: 04

Underskrivelse af forretningsorden

5

Pkt: 05

Livsstilsmessen 2018 MBS

20

Pkt: 06

Kredsstøtte til jagtforeninger under DJ MBS

10

Pkt. 07

Orientering omkring fremtidig møde med Nyborg & Kerteminde jægerråd MBS

10

Pkt. 08

Flexmind PHO

10

Pkt. 09

Nyt fra div. udvalg

10

Pkt. 10

Næste møde dato & sted

5

Pkt. 11

Eventuelt

25

Referat:
Pkt. 01








Pkt. 02







Pkt. 03





Siden sidst ved kredsformand
Repræsentantskabsmødet er vel overstået. Michael fik en god oplevelse. Det var et roligt
møde.
Temaaften afholdt omkring råvildtforvaltningen afholdt med stor tilslutning.
Kvalifikationsskydning afholdt i Strandager (med firkantede medaljer) Stor ros til Bjarne for
arrangementet. Der er sket et stort fald i deltagerantallet. Der skal måske ses på at få nye
unge skytter ind, evt. et arrangement med instruktør.
Lageret i Odense er tømt. Og alt står hos NCJ
Der har været afholdt møde i Brugerrådet for Flyvesandet (NS indbyder). MBS deltog
FM i Nordisk Kombinationsskydning på Lejbølle, GGJ og MBS kikkede forbi.
FM i jagtsti afholdt, 34 deltog, GGJ besøgte denne.
Orientering om kredsens økonomi
GGJ: Halvvejs på året, og budgettet er ligeledes brugt godt og vel haldelen. Men set i
forhold til aktiviteterne og nyanskaffelser på skydevogn, ser det fint ud.
GGJ opfordrede til at hjælpe Tonny så meget som muligt, og aflevere det skriftlige
materiale efter reglerne.
Skat er meget opmærksomme op kørselsregnskaberne, hvis man ikke angiver nøjagtig
addresser på stedet, kan man risikerer beskatning
TM: Der er ikke meget plads på køresedlerne til at skrive på. Der arbejdes på at lave dette
om. For dem der har computer kan skemaerne justeres for at forstørre skrivefeltet.
TM og MBS har været på Kalø i økonomiafdelingen for at se på bl.a. budgetopfølgningen.
Der skal ses på udskrifter som ikke er særlig brugervenlige.
Afregning ift. koordinatorerne blev flere muligheder fremvist. Der arbejdes på et nyt
system (Navidoc) der kører på en app, dette er der enighed om er fremtiden.
Kørselsregnskab skal fremadrettet også kører gennem en app. Forventet implementering
er p.t. ukendt
Orientering fra hovedbestyrelses
Kalø lukkedes ned (cheferne) i uge 28 og 29 pga. ferie
Strategi og strukturplan drøftet (OPLÆG), her tænkes på at fjerne både jægerråd o
kredsbestyrelser, og lave 25-30 enheder på landsplan. Jægerne kommer med på banen for
at sætte dagsordenen på dette. Det bliver en lang proces 2-3 år.
Der skal findes en yngre medlem til medlems- og rekrutteringsudvalget.
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GGJ bliver forsat på posten til vi finder yngre kræfter.
Mange poster bestrides af vores HB’er GGJ.
Underskrivelse af forretningsorden
Underskrevet af kredsbestyrelsesmedlemmerne
Evaluering af livsstilsmessen 2017
Drøftelse omkring livstilsmessen på Valdemar Slot. Der var en god stemning og bortset fra
lerduerne gik det godt. Der skal bedre styr på pølserne, flere lagde fra til sig selv. Der er
mulighed for at lave en god forretning på pølsesalg. Buejægerne var ligeledes glade for
arrangementet, de oplevede stor tilslutning og vil gerne deltage i 2018. Hundefolkene var
ligeledes tilfredse med messen. Vi skal være opmærksomme på alderen på de personer der
får ansvaret for en stand. Vi skal være med i 2018, men mødeaktiviteten før messen skal
reduceres. Der bør nytænkes på emner til messen. Udgiften for alt løb op i 20.000 kr.
Livstilsmessen 2018.
Valdemars Slot vil gerne have dækket nogle af deres udgifter de har omkring kredsens
stand, dette har de dog, efter forhandling med MBS, efterfølgende droppet.
Messen afvikles fra den 19. til den 21. maj 2018
Der bliver behov for yderligere 3 af de små telte.
Kredsbestyrelsen slutter op omkring næste års arrangement.
Kredsstøtte til jagtforeninger under DJ
Odense Jagtforening skydning 65 + samt tilskud til Akademisk Jagtforening til ny bådmotor
(ikke kredskassen)
Der ydes tilskud til arrangementer hvor der er deltagere der ikke er medlem, er dette
rimeligt? Der var en drøftelse af dette, og kredsbestyrelsen finder det ikke rimeligt at der
ydes tilskud til arrangementer hvor der er deltagere, der ikke er medlemmer i DJ
Orientering omkring fremtidig møde med Nyborg & Kerteminde jægerråd
Der har været en dialog mellem de 2 Jægerråd og Kredsformanden. Mailkorrespondancen
blev gennemgået, ligesom svarmail fra kredsen blev drøftet. Der fremsendes mail med
tilbud til et fællesmøde med hele kredsbestyrelsen og de to Jægerråd.
Flexmind
Flexmind blev gennemgået af Paw. Der har været undervisning på Kalø omkring
programmet. God måde at styre tilmeldinger på.
Nyt fra div. udvalg
NCJ: Udvidet apportering i Gudbjerg Jagtforening. 13 deltagere med 10 der bestod.
Racedyst 30 juli på Sortekær
Vindeklasse i efteråret
FM i Herning Flugtskydning sidste weekend i juli 2017.
OV: Nyjæger på udvalgsmøde på Kalø. Finn Berthelsen er ny formand for Nyjæger
udvalget.
Næste møde dato & sted
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Ærø, nærmere tilgår. MBS aftaler nærmere med HJ
Eventuelt
Der skal udfærdiges lagerlister på vores materiel. MBS tager aktion
JT: Skal Jægerrådene selv finde økonomi til kaffe og bød til årsmøderne? Nej, der arbejdes
med at finde en løsning MBS vender tilbage.
Der ønskes møde afholdt på Fyn omkring fremtidige skydebaner, ligesom der har været
afholdt i Jylland og på Sjælland.
NCJ løse hunde, friluftsrådet har opsat grønne skilte, dette er under alt kritik
OV: orienterede at Lennart har trukket sig som Jægerrådsformand i Jægerråd Nordfyn. OV
er konstitueret formand til næste Jægerrådsårsmøde, hvor valghandling finder sted.
GGJ orienterede kort om sin udtrædelse af Medlems & Rekrutteringsudvalget, samt det
store, men også forgæves arbejde med at finde en afløser. Arbejdet i udvalget anses for
vigtigt, hvorfor bestyrelsen kraftigt opfordrede GGJ til at trække sin udtrædelse tilbage.
Søgningen efter en yngre kvalificeret person fortsætter. GGJ afklarer med
udvalgsformanden.

