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Møde den 20. juni 2017 kl. 18.00
Kredsbestyrelse

Flejsborg skydecenter, Gattenvej 29, Farsø.
Deltagere:
Funktion
HB
Kredsformand
Næstformand
HB-suppleant
Sekretær

Kasserer

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

Jægerråd

Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg
Brønderslev
Kasserer
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Dagsorden:
1. Referat fra seneste møde til underskrift. - Referat underskrevet.
2. Økonomi, herunder overordnet økonomi v/Kredskassereren, Puljer og tilskud samt
bonus for indsamling af donationer
Puljer og tilskud
Der er fortrinsvis to puljer kredsen arbejder med, herunder Jagtforeningspuljen og
kredsens pulje til arrangementer i Kredsen.
Jagtforeningspuljen
Det går jævnt med ansøgninger til jagtforeningspuljen, hvor Hanne Smedegård er
tovholder og bevillingsudvalgene som arbejder i kredsene. Indtil nu har følgende
jagtforeninger meldt sig med ansøgninger i Kreds 1:
Ørsø, Dorf, Hannæs, Hjallerup, Støvring og Veggerby. Støvring og Veggerbys
ansøgninger er pt. under behandling.
I et enkelt tilfælde har udvalget i første omgang bevilget ringere end ansøgt, men
med opfordring til at søge i kommende runde.
Der er af den samlede pulje på 123.000 ansøgninger for rundt regnet 40.000 pt. Der
kunne derfor godt komme flere foreninger i spil.
Vi forsøger gennem nyhedsbreve blandt andet at gøre opmærksom på muligheden,
ligesom reglerne for ansøgninger er lagt ud åbent på Kredsens hjemmeside, så
man ikke behøver login, for at sætte sig ind i mulighederne.
Bestyrelsen bedes drøfte behovet for yderligere information om dette.
---------Budget:
Vi er ca. halvvejs i budget året 2017 og forbruget ligger på ca. halvdelen af det
totale budget. Ingen områder har overforbrug.
Kredsen kom i mål med antal donationer og der er tildelt os en bonus på 20000 kr.
Som vil blive brugt til indkøb af telt til skydesimulator samt caps.Kim og Leif
undersøger nærmere.
Kredsbestyrelsesmedlemmerne opfordres til at gøre reklame for puljerne lokalt, da
direkte kontakt har en god effekt. Der er pt anvendt 1/3 af puljen på 120.000 kr.
Tilskud til arrangementer via kredsen
Også disse tilskud går jævnt og der er kommet lidt mere gang i ansøgningerne her
end tidligere. Dyreskuer og øvrige foreningsarrangementer for Hr. og Fru Danmark
er fortrinsvis det der bliver ansøgt om. På nuværende er det ikke muligt at give et
samlet overblik over forbrug, da flere arrangementer er under afvikling.
Leif Bach har fået en henvendelse fra Lions Club Dronninglund som gerne vil have
Jægerne til at deltage i en messe i weekenden den 9-10 september i Dronninglund
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hallerne. Leif finder tovholdere til dette og kontakter samtidig Brønderslev Jægerråd
om arrangementet.

3. Opfølgning på:
 Repræsentantskabsmøde
 Nye Tillidsfolk i Kreds1 - 2. maj Rold Storkro.
 Kredsens arrangementer; Naturmøde, Dyrskuer, Nyjægerdag .
Der var for få deltagere til mødet den 2 maj på Rold Stor Kro, ellers rigtige
gode tilbage meldinger på indholdet , godt tilrettelagt af Adm.
Naturmødet i Hirtshals forløb godt , stadig stigende interesse og antal
besøgende. Adm. var meget tilfredse også stor ros fra HB til arrangørerne
der blev bla. uddelt smagsprøver af vildt samt caps.
Der var 48 personer som udeblev fra Rep.Mødet uden at melde afbud, det er
ikke tilfredsstillende, der overvejes ny procedure fra HB.
Nyjægerdagen i Hadsund forløb meget tilfredsstillende, der var ca. 100 til
120 gæster + hjælpere i løbet af dagen.
Der er afholdt dyrskue i Thisted, fredag var der ca. 350 børn , her blev der
forlagt et stykke dåvildt. Dette blev serveret som smagsprøver lørdag og
søndag, der blev uddelt ca. 350 medaljer.
På dyrskuet i Hjørring var der 4400 børn og unge allerede om fredagen, de
kunne bla. skyde med pistol og riffel i simulator, der var også jagtsti rundt på
pladsen. Jægerne havde stand sammen med lystfiskerne.

4. Kommende arrangementer herunder:
Sommerskole Kreds 1, Jagt og Fiskedag Thy
Formandsmøde November
Der er kommet en invitation til møde om råvildtet, det bliver for kreds 1 den 4
oktober klokken 19.00 i Brovst, Mogens Bestiller med hjælp fra Peter.

5. Drøftelse af økonomi i forbindelse med repræsentant til Vandråd
Punktet udgik.

6. Jægerrådsmøder og Kredsmøde
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----------Sidste år havde vi nedenstående fællesannonce i Jæger.
For at kunne gøre det igen i år, kræver det at Jægerrådene godkender datoerne, og
kommer med evt. ændringer til dette.

Jægerrådenes årsmøder 2017.
Så er det tid til afvikling af Jægerrådenes årsmøder, hvor vi glæder os til at se dig.
Alle møder starter kl. 19.00. Dagsorden i henhold til vedtægterne.
Ved at møde op får du indblik i det der sker i dit Jægerråd, Kredsen og DJ og har mulighed for at
sætte dit præg på fremtiden for jægerne i Danmark.
Se møderække her: (SKAL GODKENDES ELLER ÆNDRES AF JÆGERRÅDENE)
Vesthimmerland: 11. Januar, Flejsborg Skydecenter, Gattenvej 29, 9640 Hobro
Rebild/Ålborg: 18. januar, Shell Motel Hobrovej 12, 9530 Støvring
Jammerbugt: 23. januar, Brovst Sport og Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst.
Brønderslev: 25. januar, Hjallerup Jagtcenter
Frederikshavn: 30. januar, Strandby Skole, Skolegade 2, Strandby
Mariagerfjord: 31. Januar, Valsgård, Slugten 4, 9550 Hobro
Hjørring: 1. februar, Halvorsminde Efterskole, Halvorsmindevej 107, 9800 Hjørring
Morsø/Thisted: 2. februar, Østvildsund Færgekro, Sundbyvej 238, 7950 Erslev
Ønsker du at stemme til årsmøderne skal du være medlem af Danmarks Jægerforbund og være
bosiddende i den kommune for hvis jægerråd du deltager i. Eller være medlem af Danmarks
Jægerforbund i en jagtforening i den pågældende kommune.
Tilmelding:
Se under de enkelte jægerråd for tilmelding eller kontakt din jægerrådsformand, også hvis du
gerne vil vide mere om arbejdet i og sammensætningen af det enkelte Jægerråd.
Vi glæder os til at se dig.
På Kredsbestyrelsens og Jægerrådenes vegne
Grethe Jakobsen
Kredsformand
Det foreslås at jægerrådene drøfter og aftaler mødedatoer for afvikling af jægerrådsmøder for
2018. Listen herover kunne med fordel blot justeres ind, så man holdt samme kadence, som ville
passe i forhold til Kredsmødet. (Se herunder) - Tilbagemelding for fællesannoncering, senest
næste Kredsbestyrelsesmøde 20. september.
Kredsmødet 2018 afholdes 3. marts
Drøftelse af om det skal lægges fast at det altid er 1. lørdag i marts fremover. Det kan give ro i
forhold til planlægning. Lignende aftaler kunne man forestille sig Jægerrådene lavede, så
møderækkerne ligger fast år efter år. (Nogle jægerråd gør det allerede)
Repræsentantskabsmøde er den 5. maj i 2018
-----------
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Årsmøder i jægerrådne skal fastlægges på næste KB møde
Aalborg/ Rebild har valgt den 18 januar 2018
Fr. havn og Hjørring går sammen om mødet i 2018
Kredsmødet bliver fremover den 1 lørdag i marts. Løgstør, Lundbæk samt Vrå idrætscenter er i spil
til kredsmødet 2018.

7. Jagtetik - Henrik Pedersen Vesthimmerland fremlægger.
-------Drøftelse om jægernes adfærd og etik generelt.

8. Kredsen i øvrigt
------------Leif og Grethe har afholdt møde med schweisshundekoordinatorerne Jan Nezda og
Søren Kibsgaard: De vil gerne afholde møder med jægerrådene. Leif Og Grethe
deltager i Schweissførernes årsmøde i region 1.
Alle bilag skal fremover underskrives af både Grethe og Henrik de skal til omkring
dette den 28 juni. (Krav om to underskrivere fra bankerne)
Erik Sørensen stopper som friluftskoordinator, der søges efter en ny m/k til posten
Det indstilles at Kurt Thomsen kommer i betragtning som vildtpleje rådgiver i det
nordlige så vi har en både i nord og syd. I dag skal Jens Stevns betjene hele
kredsen.
Vedr. Dåvildtet er der fra området nord for fjorden lavet en indstilling for den
fremtidige forvaltning som er lig kronvildtet. Syd for fjorden kommer der ingen
ændringer.

9. HB orientering
--------Skydeprøverne på hagl og riffel kommer i udbud hen over sommeren.
Der træder ny persondatalov i kraft 25 maj 2018. Loven skal selvfølgelig
efterkommes i hele organisationen. Konsekvensen kan være en bøde på op tilt 4%
af omsætningen. Der nedsættes en arbejdsgruppe for at finde en løsning i forhold til
udveksling af data mellem adm. og lokalforeningerne. Her deltager Claus L - Georg
- Marie Louise og Joan Brønnum Kvist. Samtidig etableres der en følgegruppe til at
understøtte dette arbejd. Hver kreds får tilbudt en plads i denne gruppe. Kreds 1
udpegede på mødet Tage Espersen.
Der er kommet ny formand i nyjægerudvalget her afløser Finn H Bertelsen Claus
Lind.
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Budget processen starter i august måned, hvor de forskellige udvalg inddrages,
ligesom kredsformænd og kredskasserer introduceres for ny procedurer for
godkendelser af faktura mm. .
De indsendte kæber er kommet retur fra Norge, når resultatet er gennemgået
sendes der nyhedsbrev ud. Der kommer en artikel på 4 sider i jægers august
nummer. De der har indsendt mail add. Iforb. med indsendelse af kæberne, får
besked sidst i juni mht. alder.
Udsætningsforliget er næsten på plads, som noget nyt er nu registrerings pligt på
alle fugle der sættes ud, man skal oplyse hvor de kommer fra og hvor de udsættes.
Der evalueres bla. på dette om 2 år.
Jagttids forhandlingerne er ikke faldet endeligt på plads, men det ser fornuftigt ud,
men intet er sikkert før underskrifterne er på papiret.
I forhold til Trygforsikring(jagtforsikring) er der lavet aftale om at de kan trække på
Mikala og Niels Henrik Simonsen i forb. med skadessager, hvor de måtte have
behov.
Det gamle lager af sikkerhedsmateriale kan stadig bestilles på DJ hjemmeside, og
der vil i løbet af den kommende sæson sket et skifte til Tryg produkter. Ordningen
vil fortsætte uændret i denne sæson, så der er ingen grund til bekymring hvad
sikkerhedsmateriale angår. Leif er stadigvæk ansvarlig for dette.
9-10 juni tog HB bla. Fat på den kommende proces omkring ny struktur. Der bliver
udarbejdet materiale, der skal drøftes dels i kredsbestyrelserne, dels med
medlemmerne. Der vil efter HB mødet i august komme en klar ”køreplan” for dette
spændende arbejde.

10. Evt. og næste møde
----------Næste møde 14 august klokken 18.00
Sted kommer senere.

Mødet slut kl. 22,20
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