Kreds 5
Emne: Kredsbestyrelsesmøde.
Dato:

23.10.2017

Ordstyrer: MBS

Tid: 18.00 – 22.00

Sted: Danhostel Vestergade 45, 5700 Svendborg

Referent: TJ

Indkørsel fra Nannasvej

Kredsbestyrelse:
MBS

Michael Bregnholm Søgaard

Kredsformand

AHJ

Asbjørn Hellesøe – Jensen

DJ Odense

PHO

Paw Herløv Olsen

DJ Assens

TJ

Torben Jensen

DJ Svendborg

JT

Jens Thomsen

DJ Fåborg Midtfyn

NCJ

Niels Christian Johansen

DJ Middelfart

OV

Ove Pedersen

DJ Nordfyn

HJ

Henrik Juhl

DJ Ærø

JSR

Johnny Sander Rasmussen

DJ Langeland

Kredskasserer:
TM

Tonny Mikkelsen

Kredskasserer

Hovedbestyrelsesmedlem:
GGJ

Georg Guldberg Jensen

Hovedbestyrelsesmedlem

Fraværende:
Asbjørn Hellesø-Jensen - Ove Pedersen
Henrik Juhl-Johnny Sander Rasmussen
DAGSORDEN:

TID:

Pkt: 01

Siden sidst ved kredsformand MBS

10 min

Pkt: 02

Orientering om kredsens økonomi TM

10 min

Pkt: 03

Orientering fra hovedbestyrelses GGJ

10 min

Pkt: 04

Orientering fra jægerrådene AHJ, PHO, TJ, JT, NCJ, OV, JSR, HJ

40 min

Pkt: 05

Jægerforbundets aktivitetstegn NCJ

5 min

Pkt: 06

Udlån m.m. af kredsens materiale NCJ

5 min

Pkt: 07

Laserkino Udlejningspris m.m. MBS

5 min

Pkt: 08

Næste møde dato & sted

2 min

Pkt: 09

Eventuelt

45 min
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Siden sidst ved kredsformand
Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til Lise Thomsen som koordinator på
området for medlems og rekruttering. Lise fortalte kort om sig selv. 22 år og arbejder ved
Diana Jagtrejser. Herefter præsenterede alle fra bestyrelsen sig.
Henvendelser fra kreds 6 omkring arrangementer ved Valdemars Slot, idet de evt. skal
indgå aftaler med samme eventfirma.
Opsigelse fra Arne Greve som skydevognskoordinator ved sæsonafslutning. Der prøves at
finde en ny skydevognskoordinator, ellers køres vognene i garage. Der investeres ikke
yderligere. Alternativt kan man foreslå til årsmødet at hvis der ikke kan findes en
koordinator agter bestyrelsen at sælge/opmagasinerer vognene.
Ejby-Harndrup har været fejret som årets jagtforening, det var et flot arrangement med
stor tilslutning.
Nyborg og Kerteminde Jægerråd indkaldes til møde gennem formanden fra DJ.
Det er vigtigt at hvis vi er enige i Bestyrelsen og melder samlet ud, at man så efterfølgende
står sammen.
Orientering om kredsens økonomi
Årsbudget 197.000 kr. med 56.300 kr. tilbage. Der trækkes 15.000 kr. til afdrag på
laserkino, der er ca. 30000 kr. tilbage til resten af året. Der er ikke opgjort lagerbeholdning.
Det halter fortsat med at udfylde køresedler, det skal gøres bedre.
Orientering fra hovedbestyrelsesmedlem GGJ
Orienterede omkring den nye struktur. Som forslag støtter Bestyrelsen en model som
Kreds 7 har. Fyn kan så deles i 3 Jægerkredse. Man vælger 3 fra hver Jægerkreds der indgår
i Kredsbestyrelsen. Der skal egen økonomi i Jægerkredsene inden for udstukne rammer.
Assens Jægerråd har møde omkring dette på onsdag, og tager stilling herefter.
Hagl og riffelprøver er vundet af DJ de næste 4 år i licitation. Priserne må forventes at stige.
Der er lavet en ekstra prøve i kreds 5 den 26. november på Lejbølle.
Der kommer nyt omkring jagttidsrevisionen de nærmeste dage. Ifa. En You Tube video.
OCC der arbejdes med opsætning af tekst på et aftalegrundlag. GGJ og MBS er i gruppen.
Kreds 2 og 6 får ny kredsformand. Jens Bjørn genopstiller ikke til HB i kreds 3.
Datoer for årsmøderne koordineres med Kredsformanden og HB. Dette er yderst vigtigt,
da Jægerrådene ellers ikke kan forvente deltagelse af Kredsformanden og HB
Fra -2,6 % er der nu kun et fald på -0,9 % af medlemmerne Dette er ikke godt, men dog i
den rigtige retning
Orientering fra jægerrådene
Svendborg har haft en debat i gang omkring særfredning af det undslupne kronvildt. Der er
bred enighed i Jægerrådet om at følge NS og Hjortegruppen Fyn om at der ikke ønskes en
særfredning. Ny Skydebane forsætter arbejdet med en ny arbejdsgruppe.
Assens- forespørgsel på reguleringsjæger

•
•
Pkt. 05
•

Pkt. 06
•
Pkt. 07
•

Pkt. 08
•
Pkt. 09
•
•
•
•
•
•
•
•

Faaborg-Midtfyn-Der arbejdes med ny skydebane. Der arbejdes med det politiske system
omkring at støtte op om foreningslivet i kommunen.
Middelfart-Der har været fest omkring årets jagtforening Ejby-Harndrup. Deltaget i
Naturens Dag.
Jægerforbundets aktivitetstegn
Det er svært at sætte faste rammer omkring dette. Der skal dog være tale om en helt
ekstraordinær indsats. Det kan vendes i kredsbestyrelsen omkring ønsker. Der skal laves
en kort skriftlig indstilling.
Udlån m.m. af kredsens materiale
Det er gået op for Niels Chr. at når han har opmagasineret er det ham der udleverer. De
tider der er aftalt SKAL overholdes. Ring hvis i ikke kan overholde aftalerne.
Laserkino Udlejningspris m.m.
Der foreslås en pris på 1000,- kr. Der kan alternativt sættes en højere pris hvor det ikke er
jagtrelaterede arrangementer. Kredsformanden undersøger prisniveauet i andre kredse.
Pkt. tages op på næste møde.
Næste møde dato & sted
Julemøde med koordinatorer, dette afholdes 29. november i Svendborg. Kl.18.00
Eventuelt
Hvem er sweishundekoordinator? Henrik Nielsen
Alt vedr. Livstilsmessen på Valdemars Slot er på skinner, og alt hvad vi har ønsket har vi
fået
Ønsker til kurser skal fremsendes til GGJ hurtigst muligt.
Der er penge tilbage i jagtforeningspuljen, så har i ønsker ude i jagtforeningerne er det nu.
Pris for medlemmer, og en pris for ikke medlemmer bruges i andre kredse.
Mulighed for at deltage med en kredsbod (åben by night ol.)
Forplejning ved Jægerrådsårsmøder. Som vanlig.
Koordinatorer emner?
Ole fra Trækvildtudvalget kunne være en mulighed for Strand-og jagt
Torben Jensen den 25.10.2017

