DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE - BESTYRELSESMØDE
13. MAJ 2015
9:00 – 16:00
Møde indkaldt af: Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen, Jacob Larsen, Kristian Stenkjær, Peter Bissø, Lars Rolsted, Aleksander
Terkelsen.
Du bør læse følgende:
DROPBOX, referat generalforsamling 2015, referat 26.1 Bregentved
Du bør medbringe: Dagsorden, individuelle dokumenter til fremlæggelse.

Bestyrelse:
1. Valg af ordstyrer og referent
JL er ordstyrer, MT er referent.
2. Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet fra generalforsamlingen er gennemgået og godkendt.
Generalforsamlingen blev kort evalueret. På næste møde besluttes hvor generalforsamlingen
2016 afholdes. Skovskolen er en mulighed, og det tilstræbes at afholde generalforsamlingen
først i februar, før vinterferien.
3. Orientering ved formand.
 Mærkningsordning
KS redegjorde for de punkter der stadig diskuteres, og
punkterne blev diskuteret bredt af bestyrelsen. Bestyrelsen er
enig om at bakke op om en mærkningsordning på de vilkår der
blev præsenteret på stormødet d. 6 marts.
KS fortalte BOVIL’s og vildthandlernes muligheder for
deltagelse i mærkningsordningen
 Hundeverdenens syn på opdræts- og udsætningsproblematikken.
Emnet blev diskuteret
 Møder med jagtkonsortier om udsætning.
Møderne afholdes i hver landsdel til efteråret. KS er
indlægsholder. Strategi til møderne diskuteres på næste
bestyrelsesmøde
 Fodring og rotteproblematik – henvendelse fra Knud Flensted
DOF
KS tager henvendelsen med videre til Markvildtudvalget.

4. Regnskab (MT/PH)



Status
Overdragelse af håndtering af annoncører til medieudvalg?

5. Medieudvalg


Evaluering af webmaster/redaktør

Det tilstræbes at holde et møde med webmaster og medieudvalg, om den fremtidige drift.
 Ny hjemmeside?
Der arbejdes videre med nyt format til hjemmesiden.
6. Auktion (JNL)
JL redegjorde for auktionens forløb, samt det arbejde som Julianelysts sekretær
har lagt i den. Der var opbakning til at sende en gave til sektretæren som tak for hjælpen.
Auktionen er forløbet uden de store problemer.
7. Niels Kanstrups oplæg til undersøgelse af: ”Jagt og naturforvaltning
i regi af de danske jagtvæsener anno 2015.
8. Nye udvalg, evt Hjorteudvalg


Det blev besluttet at forsøge at oprette et hjortevildtudvalg.
Bestyrelsen diskuterede mulige emner til udvalget, og de vil
blive spurgt om de har interesse i at deltage.

9. Diverse
10. Elevudvalg
11. Eventuelt

Yderligere instruktioner:

Tilføj selv dine punkter i dagsordenen, gerne med en kort beskrivelse.

