Kreds 7
Referat Kredsbestyrelsesmøde
Mandag d. 19. februar 2018 kl. 17.30-22
Sted: Hedehusene-Fløng Jagtforening, Hovedgaden 610, 2640 Hedehusene
Tilstede:

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) - Henning
Christiansen (HC) – Stina Hauch Kaufmann (SK)

Afbud: Justyna Mielczarek (JUM)

REFERAT
1)

Velkomst (OJ)
-

2)

Godkendelse af dagsorden (OJ), herunder valg af ordstyrer og referent
-

3)

OJ bød velkommen.

Dagsorden godkendt. Valgt til ordstyrer: TC. Valgt til referent: SK.

Orientering fra HB-medlem
-

MA orienterede fra HB.

-

Løs snak og diskussion om punkter på kommende HB-møde.

-

Strukturdebatten afventer tilbagemeldinger fra kredsmøderne. Strukturforslag stilles på kredsmødet med indstilling om
at det sendes videre til vedtægts- og organisationsudvalget.

4)

Det er vigtigt, at der står sluttidspunkt på mødereferater, da man er dækket af forsikringen på hjemrejsen.

Orientering fra Kredsformand
-

OJ påpegede, at det er vigtigt, at vi taler/skriver ordentligt til hinanden og til administrationen i DJ. Hvis der er
uenigheder/frustrationer med ansatte i administrationen, skal korrespondancen ske gennem enten OJ eller MA.

-

OJ er af aktivitetsudvalget blevet orienteret om, at kun én af vores tre skydevogne har været i brug de seneste år.
Kreds 3 har ønske om en skydevogn. Diskussion om muligheden for at lade Kreds 3 få en af skydevognene.
Afstemning kredsbestyrelsen: 5 for, 5 imod og 1 blank. Enighed om, at vi udlåner skydevognen til Kreds 3, under
forudsætning af at vi kan få den retur, hvis vi får behov for den.

-

Kredsmøde 4. marts i Borup.
- Pt. 134 tilmeldt til kredsmøde. 130 tilmeldt til frokost.
- Jagthornsblæserne skal ikke betale. De kommer 8, og ikke alle bliver og spiser.
- Det vides ikke om JUM deltager, men derudover deltager alle fra kredsbestyrelsen.
- Fra DJ kommer Claus og Michael.
- Arne Holten kommer og laver en stand om sikkerhed til søs. Dette opfølges med tre møder rundt på Sjælland.
- En del har tilmeldt sig uden at betale. OJ sender rykker ud. Sidste frist fredag d. 23. feb.

- OJ tager projektor + forlængerledning med. HC tager lærred med.
- Der skal borde frem i forhallen. OH laver skilte til bordene. OJ + ME laver afkrydsningslister.
- OH + JK tager imod distrikt 1 + 2. TC + SK tager imod distrikt 3. CB + FP tager imod distrikt 4.
- OJ + CLC har powerpoint med. Charlotte Bak står for pc med styring af powerpoint, dagsorden osv.
- Koordinatorernes beretninger lægges på hjemmesiden, på selve kredsmødet laver koordinatorerne et resume.
- Vindere af jagtsti, jagthorn osv. skal fremhæves.
- SK skriver referat fra kredsmødet.
- Der er modtaget 4 indstillinger fra Jægerråd/Jagtforeninger:
- Jægerråd Odsherred – forslag til ændring af kontingent for nyjægere
- Vestsjællands Jagtforening – forslag om frigørelse af jagtforeningsandelen i juniormedlemsskabsprisen
- Græsted Jagtforening – forslag om ekstern juridisk vurdering af jagtforeningsbestyrelsers ansvar
- Jægerråd Hillerød – forslag om kollektiv bestyrelsesansvarsforsikring
- Gennemgang af indstillede til Kredsbestyrelsen.
- Gennemgang af indstillede til Hovedbestyrelsen + suppleant.
- Gennemgang af indstillede til aktivitetstegn + nåle.
- Konstituerende kredsbestyrelsesmøde 6. marts i Hedehusene.
5)

Kredskasseren
-

ME orienterede om ændret udfyldelse af afregningsbilag. Afregningsbilag kan sendes som excel-fil. Der må gerne
skrives kørsel fra hjem - adresseX - retur.

-

ME har sendt årsregnskabet rundt. Der er en divergens på ca. 500 kr, hvilket accepteres af kredsbestyrelsen.

-

OJ spurgte til om kun ME kommer på kursus i NaviDoc. ME kunne bekræfte dette.

-

CB spurgte til omkostningen til Flexmind på 15.000 kr. Der går flere og flere aktivitetsmidler til administration i stedet
for til aktiviteter, og det uden, at der tilføres flere midler til kredsene.

6)

Frivillige Jagtprøver 2018
-

OH orienterede om at de frivillige jagtprøver er fastsat i august året før. Der er nu blevet arrangeret jagtsti samme
dato. Vi skal være obs på at tjekke datoer i årshjul inden vi fastsætter arrangementer.

-

MA kunne orientere om, at der er indkaldt til møde i justitsministeriet blandt andet om problematik med afholdelse af
frivillige jagtprøver.

7)

Eventuelt
-

Kreds 6 ønsker ikke at deltage økonomisk i jagtsti-arrangementet 8. april. Der skal også betales for kørsel og frokost.
Det kan bringes op blandt kredsformændene i vedtægts- og organisationsudvalget.

-

Der er KB internatkursus 17.+18. marts. Fælles transport. Indkvartering på Kalø Landbrugsskole.

-

OJ er tilmeldt DJs lederkursus, så han kan ikke deltage i jagtsti.

-

JK spurgte om der må købes telt/pavillon. De pavilloner der er i containeren er til Roskilde Festival. JK køber en ny
pavillon til jagtsti inden for et beløb af max 1000 kr.

8)

Næste møde
-

Konstituerende bestyrelsesmøde 6. marts kl. 18 i Hedehusene.

Referent
Stina Kaufmann

