
 

                                                                                                                                          Kreds 7, Nordsjælland                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                        
  

Referat Kredsbestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 9. jan – 2018 kl. 18.00 
Sted: Strandjægerne, Ved Isefjorden 12, 3390 Hundested 

 
Deltager: Marie-Louise Achton-Lyng (MA) - Berit Valentin (BV) – Finn Poulsen (FP) - Jens K. Jensen (JK) – 

Christian Bærentsen (CB) - Torben Clausen (TC) - Max Elbæk (ME) - Ole Hansen (OH) – Ole Jervin 
(OJ) – Justyna Mielczarek (JUM) - Stina Hauch Kaufmann (SHK) 

 
Afbud: Henning Christiansen (HC)   
  
 
Referat 
 
1. Velkomst (OJ) 

- OJ bød velkommen. 

2. Godkendelse af dagsorden (OJ) 

- Dagsorden godkendt. 

a. Valg af ordstyrer og referent 

- FP valgt til ordstyrer 

- SHK valgt til referent 

3. Orientering fra HB-medlem 

a. Input til HB-mødet  

-   Alle har fået tilsendt dagsorden til næste HB møde d. 12. januar. 

-   Snak om ringmærkning af fasaner, som er et af punkterne på HB mødet.  

-   Møde i flugtskydningsudvalget i går. Et enigt udvalgt besluttede, at der skal være en Jæger-række fremover.  

-   Bankernes krav til pro cura. Alle koordinatorer skal selv lave regnskaber. ME spurgte ind til punktet. MA 

svarede at kredskassererne bliver indkaldt til møde om det, alternativt kan ME rykke Jens for mødedato. 

-   Persondataforordningen. Ikke så langt i processen endnu. Man må gerne lave liste over tilmeldte personer til 

arrangement, så længe de tilmeldte selv har indsendt deres oplysninger. 

-   Ny jagtforening i kredsen. I vedtægterne står der ikke at DJ’s vedtægter går forud for foreningens vedtægter.  

-   ME beder om at der presses på for uddannelse i NaviDoc. 

-   Når man laver tilmelding over Flexmind, tages der et gebyr, hvilket jagtforeningerne skal være obs på. Kreds 

7 har tidligere meldt fra til kursus i Flexmind, men vi er nødt til at bruge det fremover pga. 

persondataforordningen. Der skal findes en person som vil på kursus i det. BV er ikke interesseret. 

- Strukturdebat. Intet nyt siden formandsmødet i december. 

4. Orientering fra Kredsformand 

- OJ kvitterede for det store fremmøde til formandsmødet i december. 

- Der er møde i vedtægts- og organisationsudvalget d. 8. februar (aktivitetsformænd og kredsformænd). 

- Henvendelse fra DJ, som ønsker at vide hvilket materiel der er i vores kreds, samt hvor det opbevares osv. Der 

er ikke en opdateret liste pt. Vores container kan ikke blive sående i Hedehusene, men det er for dyrt de steder 

der er undersøgt indtil nu. OJ bringer det op i vedtægts- og organisationsudvalget. Evt. kan vi tage 

containerproblematikken op på kredsmødet. 

- OH gjorde opmærksom på at koordinatorerne stadig ikke har modtaget en liste over censorer til de frivillige 

jagtprøver på trods af DJs frist d. 1. dec 2017. OH skriver mail til DJ med MA og OJ cc og rykker for det.  



 

- BV. Kørselsgodtgørelse til KB-medlemmer til deltagelse i distriktsmøder. Kredsbestyrelsen beslutter: generelt er 

kredsbestyrelsesmedlemmerne pålagt at deltage i distriktsmøder i deres respektive distrikt, og der kan derfor 

udbetales kørselsgodtgørelse. 

- ME. Vi har lavet arrangementer sammen med kreds 6, men hvor der ikke har været så mange deltagere derfra. 

Det skal aftales med kreds 6, at de skal bidrage økonomisk uanset hvor mange/få deltagere der kommer fra 

deres kreds. OJ går videre med det. 

- Riffelkoordinator i kreds 7 har for mange administrative opgaver. ME overtager derfor en del af opgaverne, og 

koordinatorposten deles mellem de to fremover. OJ har informeret DJ om det. 

- Det er vigtigt at DJ husker at informere tillidsfolk ved langtidssygemeldinger i administrationen, alternativt at der 

er autosvar på mailen, så man ikke skriver forgæves uden at få svar. 

5. Orientering Kredskasseren 

- Der er kommet nye økonomiske retningslinjer, bl.a. i kredsen. ME beder om at kredsbestyrelsen sætter sig ind i 

retningslinjerne. 

- Statens takster for kørselsgodtgørelse er steget til 3,54 kr. 

- Der er ved at blive lagt sidste hånd på detaljerne i kredsregnskabet, så det er klar til kredsmødet. 

- Når afregningsbilagene udfyldes skal vi være obs. på at kolonnerne passer, så man f.eks. kan se HELE 

adressen der er indtastet. Afregningsbilagene skal fremadrettet muligvis indscannes med underskrift + navn i 

blokbogstaver og indsendes i excel, pdf eller jpg-format. HB er ikke blevet informeret om dette, og det er 

besluttet, at vi fortsætter med at gøre, som vi plejer. 

6. Forberedelse af kredsmødet  

- OJ bad om input til kredsbestyrelsesberetningen (udsendes som en del af referatet): det gode samarbejde i 

kredsbestyrelsen og distrikterne; at der er kommet en ny forening; sammenlægning af foreninger i Vestsjælland; 

overblik over hvordan kreds 7 har klaret sig i de forskellige FM’er; hædersbevisninger; et minuts stilhed for dem 

der er gået bort; tak til samarbejdspartnere (skovdistrikterne).  

- Vi kan stille med 61 medlemmer til repræsentantskabsmødet. 

- Frokost 250 kr. Gratis: kredsbestyrelsesmedlemmer, inviterede og koordinatorer. 

- Der kommer 3 fra DJ, og de skal betale for frokost. 

- Ingen gæstetaler i år. 

a. hvem er på valg -  hvem stiller op 

- På valg: MA (HB medlem), TC (HB suppleant); distrikt 1: SHK (2 år), JK (3 år); distrikt 2: ME (3 år), HC (3 

år), JUM (3 år); distrikt 3: Svend Erik Garbus (2 år); distrikt 4: BD (3 år), ledig plads (2 år) 

Koordinatorer: alle koordinatorer er på valg  

- Kredsbestyrelsen indstiller OH til medlems- og nyjægerkoordinator 

b. Udsendelse af dagsorden og tilmelding 

- OJ oplæste dagsorden til kredsmødet 

- Ændring til dagsorden: punkt 8 skal slettes 

c. Hvem styrer tilmeldingerne og økonomien/indbetalinger  

- ME står for tilmeldinger og indbetalinger. 

7. Bordet rundt  

- BV Årshjul. Gennemgang af årshjul og opdatering/tilføjning af datoer. Mangler: flugtskydning, jagtsti, bue + 

diverse andre datoer. 

- ME, sendt mail rundt om underskudsgaranti på 5000 kr. som riffelkoordinatorerne har bedt om. Enighed om at 

der stilles en underskudsgaranti. 



 

- TC. Jagthornsinstruktørkursus fuldtegnet 27. og 28. januar. 

8. Fastlæggelse af næste kb-møde 

- Næste møde 19. februar kl. 18 i Hedehusene 

9. Evt.  

- Intet. 

 

 
Referent Stina Hauch Kaufmann 
 

 


