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Referat af møde den 20. september 2017 kl. 18.00
Kredsbestyrelse

Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.
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

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.

Referat fra seneste møde til underskrift.
Økonomi - herunder puljer og tilskud
Naturråd
Jægerrådsmøder fastlægges endeligt
Kommende arrangementer
Råvildtaften
Formandsmøde
Vandet Sø
6. Øvrige emner Kreds og HB
7. Evt.
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Meddelelser og underskrift

Afbud
Afbud
Afbud

Afbud
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Referat
1. Referat fra seneste
møde til underskrift.

Referat underskrevet uden bemærkninger

2. Økonomi, herunder
puljer og tilskud

Der er pt.90.000 kroner tilbage.
Der opfordres endnu engang til at lokalforeningerne søger lokalpuljen,
bruger vi ikke den selv går den videre til de andre kredse.

3. Naturråd

Der er kommet et forslag fra trækvildtsudvalget, emnet færdigbehandles af
KB når der kommer et endeligt oplæg fra administrationen
LB følger op på område fordelingen.

4. Jægerrådsmøder
fastlægges endeligt til
annonce i Jæger

Datoerne samles af Grethe og lægges ind i fælles annonce.
Såfremt der er særligt i forhold til det enkelte jægerråd, annoncerer de
særskilt. Herunder i forhold til hvis der er tilmelding eller særlige frister
aftalt i Jægerrådet.
Annoncen sendes så den er i Jæger fra november.

5. Kommende
arrangementer
Råvildtaften

4 oktober er der arrangement omkring råvildtet i Brovst. Pris for
medlemmer 75 kroner inkl. kaffe, for ikke medlemmer er prisen 400 kroner
KB mener differencen mellem ikke medlemmer og medlemmer er for stor.
Sidste tilmelding er den 27 september, invitation sendes rundt i baglandet

Formandsmøde

30. oktober ligeledes i Brovst. Emner er bla. jagttidsforhandlingerne, ny
struktur samt det nye udsætningsforlig. Det er et åbent møde med start
klokken 19.00, der er spisning klokken 18.00

Vandet Sø

Arrangements oplæg er sendt til de to tovholdere. Arrangementet afholdes
den 15 oktober fra klokken 10-15, der er styr på de fleste aktiviteter, der
vil deltage 22 hjælpere.

6. Øvrige emner Kreds og
HB

Frederikshavn vil gerne lave et jagthornstræf, dette bakkes op af KB
Der har været to markvildtsarrangementer med stor succes.
I øvrigt har aktivitetsniveauet i kredsen været højt gennem hele forår og
sommer. Flot af koordinatorer som frivillige.
Kredsbestyrelsen drøftede henvendelse fra Egon Bennedsen og var enige
i at svare følgende:
Kære Egon.
Din henvendelse er drøftet i kredsbestyrelsen og vi vil gerne sige mange
tak for dit tilbud om at holde en foredragsaften om kronvildt i kredsregi i
løbet af efteråret/vinteren. Det er et fint tilbud, som vi kan se, du har lagt
mange tanker i.
Vi holder i regi af Kredsen om kort tid en lignende temaaften om råvildt,
arrangeret af den faglige stab i Danmark jægerforbund, som vi normalt
benytter som samarbejdspartner i forhold til det jagtfaglige. Programmet
her er sammensat af et panel af eksperter.
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Temaet kronvildt forvaltning kunne sagtens indgå i en række af lignende
temaaftener, som kunne udarbejdes i samarbejde med Danmarks
jægerforbunds Rådgivning og uddannelsesafdeling.
Vores kalender i Kredsen lægges fast i god tid dels for ikke at have alt for
mange arrangementer oven i hinanden, men også for at sikre annoncering
i god tid, så flest mulige kan deltage.
Vi afviser derfor ikke dit tilbud for nuværende, men sender det som
inspiration til DJ R&U til en senere temaaften sammensat af et lidt bredere
panel.
Endnu engang tak for din henvendelse.
På Kredsbest. vegne...
Grethe sender svar til EB. når ref. er godkendt.
Orientering Leif:
Materiale til jagttegns undervisning overtages af DJ.
Jagttidsforhandlingerne er gået ind i sidste fase. KB drøftede dette kort.
KB drøftede hvorvidt Kredsundervisere hund og hagl fungerer og
efterspørger tilbagemelding herpå.
Giftsagen kører fortsat der er pt. intet nyt
7. Evt.

Mødet slut kl. 22.22
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