Referat til Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
4. december 2017
Hjallerup Jagtcenter kl. 18.00
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

Bemærkninger

Morsø
Thisted
Rebild
Vesthimmerland
Hjørring
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Ålborg

Afbud

Brønderslev
Vesthimmerland
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1. Referat fra seneste
møde samt årshjul
2018
Referatet
rundsendes til
underskrift. Årshjul
2018. Møderække
2018-2019 aftales.
2. Økonomi
v/Kredskassereren
Herunder udbetalte
puljer

Referat underskrevet uden bemærkninger
Gennemgang af årshjul for 2018, samtidigt blev KB møder
for 2018 fastlagt. Årshjul bliver sendt ud og lagt på
hjemmesiden

Foreløbigt regnskab for 2017 blev gennemgået. For
nuværende resterer konteringerne for december, men det
ser ud til at budgettet kommer til at holde. Fremover får KB
kvartalsregnskab som for fremtiden vil blive udarbejdet i
Navidoc.
Tilskudspuljen ser ud til at blive brugt, der er kommet 12
ansøgninger som alle har fået bevilling.
I år er der bevilget til følgende foreninger:
Ørsø, Dorf, Hannæs, Hjallerup, Støvring, Veggerby,
Harritslev-Rakkeby, Suldrup, Råbjerg, Åby Sogns, Sæby
og Omegns, samt Nordvesthimmerland.
Beløbene der er givet varierer fra 2500-26000 kr. og i alt er
der uddelt ca.123.000 kr. til forskellige formål, herunder
inventar til klubhus, renovering af klubhus,
træningsremedier, buebane, udgravning af sø m.m.

3. Årsmøder jægerråd
HB og
Kredsformandens
rolle på årsmøderne
drøftes. Emner og
praktiske ting.

Jægerrådene ønsker ikke der tales for meget struktur på
møderne. Leif Bach og Tage Espersen har udtrykt at de
gerne modtager genvalg som hhv. HB-medlem og HB
suppleant. En samlet Kredsbestyrelse har på de seneste 2
møder bakket op om dette. Følgende KB medlemmer er på
valg. Per Seedorf, Fritz Pedersen , Tage Espersen , Jørgen
B Jakobsen , Peter Holm.
Vedr. kandidater til formand til Jægerråd (hvor der er valg)
skal der i de jægerråd, hvor kandidaterne skal meldes ind 4
uger før, gives besked til HB-medlemmet med mindre
andet er besluttet i Jægerrådet. Ved evt. tvivl om dette
kontaktes jægerrådsformanden for evt. afklaring af dette.
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4. Kredsens årsmøde 3.
marts 2018.
Sted og praktiske
ting inkl.
annoncering, frist for
indkomne forslag,
koordinatorindslag,
dirigent, særlige
indslag.

5. Nyjægerdag 2018

6. Kredsorientering og
opsamling herunder:
Jægerforum,
Koordinatorer,
Vildtpleje, Hjortevildt,
Web,
Arrangementer.

Der er to steder i forslag til afholdelse af årsmødet,
Nordsøen i Hirtshals og Kulturcentret i Brovst. 1. priotet for
KB er kulturcentret i Brovst. Der arbejdes med tilmelding
via Flexminds, der opstilles visse kriterier for tilmelding.
Koordinatorberetninger sættes på hjemmesiden som sidste
år, og der inviteres gæster som sidst. Bo Simonsen er
foreslået som dirigent, Grethe taler med BS. Henrik og
Henrik samt Regnar og Christian står for indtegningen, KB
møder ind klokken 8.30.

Aftaltes til afvikling i Hvorup den 18 juni 2018. Der gives
besked til Nyjærgerkoordinator om beslutningen.

Møderne er afholdt i Jægerforum og i Himmerland er
møderne fastlagt fremover.
Koordinatorerne yder en stærk og flot indsats hver på
deres områder.
De nye vildtplejerådgivere er ved at være selvkørende.
Magnus Sand har valgt at stoppe som kredsunderviser på
hundeområdet pga. tid.
Kredsen har et meget højt aktivitetsniveau såvel i Kredsregi
som i foreningsregi. Det ses såvel af ansøgninger til puljer,
som på Kredsens årskalender. Hvis der skal flere aktiviteter
ind over årskalenderen, skal der trækkes nye ressourcer
ind.

7. HB-orientering

Der er bestilt telt og Caps for de penge vi fik tildelt for
indsamling af donationerne.
Leif Bach orienterede. På HB mødet i november
evaluerede HB sig selv og fik de etiske spilleregler tegnet
op så alle er deres ansvar bevidst.
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8. Eventuelt herunder
nyt fra jægerrådene

I februar er der jagtmesse i Års. Vesthimmerland deltager i
dette som tidligere år og jagthornskoordinatoreren er
ligeledes blevet kontaktet herom. Kredsen støtter op om
dette arrangement.
Den nye persondatalov træder i kraft den 25 maj 2018 her
kommer der en række stramninger, vi får nyt vedrørende
det i 2018

9. Næste møde

19. februar i Støvring

Kredsbestyrelsen ønsker god jul og godt nytår, med tak for indsatsen i 2017.

Mødet slut kl. 22,55
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