Rohden, 14/2-2014
Referat af bestyrelsesmøde, Foreningen af danske Herregaardsjægere.
Til stede:
Kristian Stenkjær (KS), Aleksander Terkelsen (AT), Peter Bissø (PB), Nicolai Pedersen (NP), Anders Jørgensen
(AJ), Jacob Larsen (JL), Paw Helms (PH) & Morten Truelsen (MT)
1.Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen.
Referatet er godkendt

2.Orientering ved formand
a. Sekretariat ved DJ: KS redegjorde for tankerne omkring sekretariat ved DJ. AT har fremsendt brev til DJ,
og det er modtaget positivt. Der var opbakning til at forsætte arbejdet i samarbejdet med DJ. KS og AT
forsætter arbejdet.
b. KS orienterede om henvendelse fra DJ´s formand, omkring mulighed for sponsorat af Jagtens Hus. KS og
AT arbejder videre med sagen.
3. Regnskab.
a. Foreningens nye bogholder - PH - præsenterede sig selv for bestyrelsen.
b. Det videre arbejde med at ændre fuldmagten til PH blev sat i værk. Muligheden for honorar til PH blev
drøftet.
c. Målsætning for 2014: Der skal arbejdes for større gennemsigtighed i regnskabet.
d. MT og PH fik til opgave at følge op på div. annoncører, og at få disse indført i regneark.
4. IT.
a. JL redegjorde for ideen med fremover at afholde telefonmøder på Skype, for at spare på
bestyrelsesmedlemmernes telefonregninger.
b. Fremover bruges Doodle til at arrangere bestyrelsesmøder.
c. AT introducerede bestyrelsesmedlemmerne til Dropbox og brugen af denne.
d. Det blev besluttet i højere grad at lægge relevante nyheder på hjemmesiden.
5. Operationelt foreningsarbejde.
a. Det blev diskuteret hvorvidt div. Bestyrelses- og udvalgsposters ansvarsområder skulle trækkes
tydeligere op. Fremover holdes udvalgsspecifikke problemstillinger i højere grad internt i udvalgene. NP
indtræder i elevudvalget.

b. Inden næste generalforsamling, skal bestyrelsen kunne fremsætte forslag om hvem der er ansvarlig for
at afholde sociale arrangementer i fremtiden.
c. JL fremsatte ønske om fremover at have en ordstyrer på bestyrelsesmøderne. Der var opbakning fra
bestyrelsen.
d. fremover afholdes møderne som følger: Bestyrelsesmøde i ugerne 3 og 8, 17, 36. Generalforsamlingen
afholdes i uge 6.
6. Målsætning for bestyrelsesarbejdet/medieudvalget.
NP redegjorde for planerne for arbejdet i medieudvalget, og om hvilke nyheder der skal formidles ud, og
hvordan. Bestyrelsen var enig om at det fremover skal vægtes højt at få formidlet nyhederne ud til
medlemmerne. Desuden lægges referater fra bestyrelsesmøderne fremover på hjemmesiden, under
punktet ”bestyrelsen”. Der linkes til det i facebookgruppen.
7. Auktion.
a. Gamekeeper A/S står for selve driften af auktionen, men donationerne står foreningen for at skaffe.
Bestyrelsen vil arbejde på at få medlemmer til at hjælpe med arbejdet med at skaffe donationerne. JL står
for at udfærdige et nyt brev til hvervning af donationer.
8. Diverse
a. AT står for at tjekke op på hvilke vedtægtsændringer vi gerne vil foretage ved næste generalforsamling.
Eventuelle forslag til vedtægtsændringer skal annonceres inden næste generalforsamling.
b. Det blev besluttet at sætte fart på dataindsamlingen. NP har kontakt til en biologistud. der muligvis kan
forestå arbejdet, evt bakket op af N. Kanstrup. NP og KS står for at drøfte sagen med pågældende
biologistuderende.
c. Medlemskartoteket skal være opdateret senest 1. marts. Arbejdsfordeling som fremsendt pr. mail. Evt
involveres bestyrelsessuppleanter
9. Elevudvalg
a. PB redegjorde for hvilke punkter der skal ændres i uddannelsesregulativet. PB fremsender i punktform til
KS, som står for at rette regulativet.
b. Ved evaluering af egnethedsprøven, kunne det konstateres at bestyrelsen og elevudvalget er tilfredse
med niveauet.
c. Det - på generalforsamlingen - stillede spørgsmål, omhandlende garanti for læreplads, er blevet drøftet,
og bestyrelsen anerkender at der kan opstå et problem med hensyn til at alle skov- og naturteknikere som
er kvalificeret til forsætte på herregårdsjægeruddannelsen, ikke kan garanteres en læreplads. Elevudvalget
henstiller til læremestrene om ikke at tage ”friårs-elever”, da disse vil optage plads for 1. og 2. års elever.

d. Det indskærpes overfor de læremestre der har skov- og naturteknikerelever, at tage den
skovbrugsmæssige uddannelse af eleven alvorligt!
e. Elevudvalget udarbejder en liste over godkendte læresteder, på begge dele af uddannelsen.
10. Eventuelt
KS arbejder videre med planerne om ”fasanafsætningsevent”
Ønsket om et nyt møde i relation til 2017-problematikken, blev drøftet. Flere ejere skal inviteres. Det er
vigtigt at vi får sat gang i arbejdet omkring dette møde på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes i uge 17. KS udsender indkaldelse på Doodle.

