Referat af møde i Jægerråd Assens
Tid: onsdag d. 25-10-2017
Sted: Stensledgaardsvænget 15, 5610 Assens
Deltagere: Paw Olsen, Morten Asserbo, Vagn-Aage Agri, Keld Krogh,
Jørgen Nielsen.
Dagsorden:
1. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet 2018 ved Paw.
2. Indstilling af kandidat samt suppleant til HB ved Paw.
3. Jægerråds årsmødet 2018 ved Paw.
4. Hvorfor har vi skiftet lokalredaktør ved Morten.
5. Hvor langt er Kredsen med det brede samarbejde, som Formanden
proklamerede som sin fornemste opgave i Jæger Nr. 5 ved Morten.
6. Referat af Kredsbestyrelsesmødet 5. - 7. Pkt. 06 Jeg vil fortsat protestere
mod den beslutning, som jeg tidligere har fremført i mail af 27. - 9. og ikke
modtaget et tilfredsstillende svar på ved Morten.
7. Hvad er vores holdning til den nye struktur i Jægerforbundet, hvem bliver
inddraget i processen og hvordan ved Morten.
Referat:
1. Indstilling af delegerede til forbundets repræsentantskabsmøde blev
diskuteret, men skal først afgøres på jægerrådets årsmøde når man
kender forbundets opgørelse over hvor mange delegerede man er
berrettiget. Dette tal beregnes ud medlemstallet i de jagtforeninger der
er tilknyttet de enkelte jægerråd.
2. Ligeledes skal indstilling af kandidat og suppleant til hovedbestyrelsen
først drøftes ved årsmødet.
3. Dato for jægerrådets årsmøde blev fastsat til torsdag den 18. januar
2018 kl. 19.00. Mødet afholdes i Glamsbjerghallens cafeteria efter
standarddagsorden. Georg Jensen og Michael Søgaard deltager med
indlæg om ”nyt fra forbundet” og ”nyt fra kredsen”.
4. Vi har fået ny lokalredaktør til ”Jæger” og undrer os over at Mariannes
Andersens afgang er foregået så ubemærket efter mange års godt
arbejde. Ny redaktør er Niels Holger Ellekilde.

5. Dette punkt førte til en længere diskussion om samarbejdet mellem
kredsen og de to ”afvigende” jægerråd. Det ligner snart en
skyttegravskrig som er UVÆRDIG, så derfor skal der lyde en
opfordring fra os i Assens til alle parter FIND EN LØSNING FOR
FREMTIDEN (og glem fortiden for den kan I alligevel ikke ændre!)
6. Dette punkt drejer sig om at det 3000 kr. tilskud som kredsen normalt
kan give til lokalarrangementer ikke kan gives, hvis der er deltagere
som ikke er medlemmer af forbundet. Vi beder Paw om at tage dette op
i kredsen, da det synes urimeligt, da det betyder at man ikke kan støtte
eventuelle arrangementer, der har til formål at skaffe nye medlemmer.
7. Hovedbestyrelsen arbejder på forskellige modeller som vil blive fremlagt
i kredsene. Vi diskuterede vor egen holdning og nåede frem til at vi vil
foretrække en radikal ændring, der kan mindske afstanden fra
jagtforeningerne til forbundet.
Brunshuse d. 29-10-2018
Jørgen Nielsen
sekretær

