Referat Kredsbestyrelsesmøde i Kreds 1
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Støvring og Omegns jagtforenings klubhus
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Referat fra seneste møde

Underskrevet uden bemærkninger

Økonomi herunder aftaler
for 2018

Kørsels afregninger skal der strammes op på der er afleveret
kørselsbilag for 30.000 kr. i december, det er ikke nemt for
kassereren at styre budgettet, når de kommer så sent. Husk at
afregne kørsel til de rette kasser.
Skydevognene bruges alt for lidt, der mangler også regnskab for
driften, de koster kredsen penge hvert år til vedligehold og
driftsomkostninger.
Vi er desværre kommet ud af 2017 med et mindre underskud.
Bestyrelsen tilkendegav at de gerne fortsætter med nuværende
kredskasserer.
Grethe skriver til alle tillidsfolk, et samlet skriv ang. økonomien, samt
følger op på skydebanevognsregnskaberne.

Evaluering af
jægerrådenes årsmøder

Positive tilbagemeldinger fra deltagerne, i nogle jægerråd var der
nye emner på dagsordenen, hvilket har en god effekt.
Der har været gode debatter med konstruktive input , input der er
taget med videre i systemet. Samtidig her der været en god ånd ved
alle møderne. Og dejligt at se der også kommer nye ansigter frem til
møderne.
Mariagerfjord var schweiss hundeføre inde og give et foredrag om
deres arbejde.
Leif og Tage takker for indstillingerne rundt om i jægerrådene.
Leif og Grethe opfordrer flere jægerråd til at gå sammen om
årsmøderne. Der kunne i princippet være 3 stormøder, hvor
jægerrådene holder egen del for sig og fællesdelen sammen med 23 andre jægerråd.

Forberedelse til
Kredsmødet




Tilmeldinger
Praktiske ting
Forslag

 Flexminds fungerer rigtigt fint også ved gruppetilmeldinger, der er
pt. 113 tilmeldte.
 KB mødes klokken 8.00.
 Koordinator beretninger er kommet på kredsens hjemmeside.
 Åby blæserne kommer og indleder mødet
 Mariann Chriél vil komme med et indlæg om svinepest fra
vildsvin.
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Forberedelse i
øvrigt

Aktuelle emner i Kredsen

 Bo Storm kommer med et indlæg om arbejdet med
Juniorrangers, á 20 min varighed.
 Man forventer et kortere kredsmøde dette år.
Markvildtsprojektet med Landbo Nord fortsætter på andet år, der er
netop afholdt evalueringsmøde i projektgruppen.
Der er afholdt planlægnings møde til Naturmødet i Hirtshals, sidder
man med gode emner til diskussions oplæg i teltet skal man sende
emnerne til Grethe hurtigst muligt.
Fællesmøde for KB formænd og udvalgsformænd er afholdt på Kalø
KB i Kreds 1 ønsker ikke at genbesætte de ledige kredsunderviser
pladser, der tages kontakt til Kalø desangående og indkaldes til
møde med relevante herunder kredsunderviser hund, for at drøfte
de næste skridt.
Der mangler egnet arealer til afholdelse af jagtsti for kreds 1-2 og
3,vi kan ikke finde arealerne i år. Det aftaltes at kredsen melder ud,
at opgaven ikke dette år kan løftes i kreds 1, derudover aftaltes det
at kredsen melder ind til udvalget at man gerne ser opgaven går på
skift. Kredsformand tager kontakt til Jagtsti koordinator om samme
og aftaler nærmere.

Hovedbestyrelsen

Rep. mødet 2019 ønskes flyttet til andet tidspunkt, et ønske kunne
være den 25. maj eller den 15. juni.
Det er vanskeligt at anvende forsvarets arealer. Der er sat et
politisk arbejde i gang omkring dette – det forventes der er møde
medio marts desangående.
Emner til formandsmødet i forbindelse med rep. mødet diskuteres,
bl.a. kommer struktur op.
På HB dagsordenen kommer der desværre alt for lidt materiale ind
vedr. Kreds og Udvalg. Det er ønskeligt flere bidrager til dette punkt.
Alternativet kan være at det ikke bliver en del af dagsordenen på
sigt.
I jagthunde verdenen arbejdes der særdeles hårdt for at komme i
mål med en fælles overenskomst i forhold i forhold til de stående
hunde.
Der er kommet nyt HB medlem i Kreds 3, der er nye kredsformænd
m/k på vej i flere kredse.
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Opfordring til at gøre en særlig indsats for at sætte
kredsformændene i gang i O&V-udvalget.
Tage deltager i HB mødet til marts, grundet Leif holder ferie.
Evt. og aftale om næste
møde

19 marts i Flejsborg klokken 18.00
Kendte punkter til kommende møde:





Drøftelse af budgetplanlægning
Evaluering af kredsmødet
Planlægning i forhold til rep-mødet
Kreds og HB emner

Mødet slut kl. 22.15
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