Kreds 5
Emne: Kredsbestyrelsesmøde.
Dato

07.02.2018

Tid: 19.00 – 22.00

Ordstyrer: MBS

Sted: Kielbergvej 1, 5750 Ringe

Referent: TJ

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: Henrik Juhl DJ Ærø
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Eventuelt

Siden sidst ved kredsformand
Velkomst fra Kredsformanden.
Afholdt Jægerrådsmøder rundt i kreds 5, stor forskellighed på møderne. GGJ og MS har
været rundt til de møder hvor det har været muligt. Da begge er på valg har prioriteringen
været at de samlet har mødt op. Der har været en del kritik over man ikke har mødt op i
Nyborg og Kerteminde, men da de ikke var indbudt til mødet var HB og Kredsformanden
ikke mødt op. MS var meget utilfreds med at han dukker op på FB, herunder at der opstår
usandheder m.m.
Orientering om kredsens økonomi
14883 kr. i kassebeholdning pt.
Jægerrådsmødebilag direkte til DJ/Aase
GGJ spørger ind til om der er styr på regnskab, fremlæggelse m.m. til årsmødet i kredsen.
Tonny aftaler nærmere med Jens Kjær
Orientering fra hovedbestyrelsen
Jagtforeningspuljerne på 83500 for jagtforeninger kan søges 2 gange pr. år.
Der gives ikke tilskud til jagtforeningerne hvis der er ”skuffemedlemmer”
Der starter en ny modulopbygget lederuddannelse start med info 11. april kl. 17.00 i
Ejbyhallen. Det er gratis at deltage, der udbetales IKKE kørepenge, til gengæld er der gratis
forplejning. Der er ingen adgangskrav.
Kritikken på de sociale medier er til tider mangelfuld og useriøs. HB vil udarbejde et kodeks
for god tone.
Orientering fra jægerrådene
Der er samspil i Svendborg Jægerråd.
Der var en god dialog i Assens Jægerråd til jægerrådsårsmødet
Nordfyn har valgt Ove for de næste 4 år som Jægerrådsformand, der deltog 17 medlemmer
til årsmødet. Niels Søndergaard deltog i mødet og orienterede om udsætningsforliget.
Odense Jægerråd kører stille og roligt.
Faaborg-Midtfyn er der også ro på, og rimelig pæn tilslutning til årsmødet.
Langeland er der ro på. Fremmødet til årsmødes ønskes bedre.
Middelfart der deltog Claus Lind i årsmødet, der var en tilkendegivelse på at der var 8
velfungerende Jægerråd i Kreds 5. 33 jægere deltog i mødet.
Når årsmødet planlægges skal vi sende en reminder til jagtforeningerne ultimo december
således de ikke planlægger deres generalforsamlinger på datoen.
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Tilskud til arrangementer fra kredsen. 2018 og fremadrettet
Der skal kun ydes tilskud til de jagtforeninger der ikke har ”skuffemedlemmer” dette
gælder ikke for Jægerrådsarrangementer. Praksis ændres fra et max tilskud på 3.000 kr. til
individuel behandling. Ansøgninger fremsendes til kredsbestyrelsen med bl.a. oplysninger
om formål og et budgetoverslag. Bevillinger kan ikke ydes med tilbagevirkende kraft. Efter
arrangementets afholdelse og inden udbetaling af tilskud fremsendes detaljeret regnskab
med alle bilag. Generes overskud på arrangementet skal tilskudsbeløbet tilbagebetales.
Der skal afleveres navne og medlemsnumre på deltagerne i jagtforeningsarrangementer
Kragens Dag til Svendborg søger 3000 kr. til dagen. Nyjægerpuljen skal søges til dette
arrangement.
Økonomisk tilskud til porto ansøges der om. Dette bevilges ikke. Kredskasseren har et lager
af orange veste, der kan udleveres til den forening der søger.
Skydning 65+ der ansøges om 3002 kr. til forplejning og hjælpere. Der kan udbetales max
3.000 kr. iht. tidligere regler for tilskud. Medlemsnumre og navne på deltagere registreres
og afleveres sammen med regnskabet.
Jægerrådsårsmøder 2018 og fremadrettet
Der har gennem årene været en faldende tilslutning til årsmøderne. HB og
Kredsformanden foreslår at man slår Jægerrådsmøderne sammen til et samlet møde, med
et individuel formøde for hvert Jægerråd, og et samlet oplæg fra HB og Kredsformanden
Dette tages op senere. Tag forslaget med hjem og drøft det i jægerrådsbestyrelserne
Kredsårsmøde 2018
Der er ikke kommet andre indstillinger til kreds- eller HB repræsentant end de nuværende.
Hele Kredsbestyrelsen har givet tilsagn om fuld støtte til begge, og der er INGEN i
kredsbestyrelsen der ønsker at fortsætte hvis der sker ændringer på kredsårsmødet.
Egeskov 2018
14-15 april Egeskov outdoor messe. Skal vi deltage? Der skal ses på at fastholde samme
niveau som på Valdemar Slot. MS tager kontakt til Egeskov
Næste møde dato & sted
Kredsformanden vender tilbage med dato og sted efter årsmødet
Eventuelt
Vagn Thrane er ok efter operation, MS deltager den 18. februar i dagsmøde på Ærø
omkring hundetræning på øen. Kredsen betaler transportudgifterne. NC deltager på dagen.
Friluftsrådet er der valg både i syd og nord. Jens kontakter Formanden for kreds sydvest
Per Brunsgård omkring kandidat til bestyrelsen

Torben Jensen den 11. feb. 2018

