DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE – BESTYRELSESMØDE
22. APRIL 2014 Brahesborg Gods Brahesborgvej 32 5610 Assens
9:30 – 14:00
Møde indkaldt af Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen
Jacob Larsen
Kristian Stenkjær
Peter Bissø
Nicolai Pedersen
Paw Helms
Aleksander Terkelsen
Søren Kehling

Bestyrelse:
1. Valg af ordstyrer og referent

AT er ordstyrer, MT er referent.

2. Godkendelse af sidste mødereferat

Referatet er godkendt.

3. Orientering ved formand.
Bæredygtig Jagt
Møde vedr. blyfri ammunition
Møde med Danmarks Jægerforbund
Opdatering af hjemmeside status

Formandens orientering er taget til efterretning
4. Regnskab (MT/PH) Opfølgning på økonomi (MT)
Godkendelse af prisliste for annoncer (MT)
Status for ændringer af fuldmagt oprettelse af digital postkasse, CVR nr. m.m.
Kontingent opkrævning status
Annoncer status
Mulighed for e-mail fakturering via vores regnskabs system?

Det blev besluttet at samle foreningens konti i Nordea. CVR-nr er flyttet til PH, E-boks er
oprettet. Fremover fremlægges oversigt over foreningens sekundære konti på
generalforsamlingen. De medlemmer som endnu ikke har betalt kontingent får
opkrævning pr email hurtigst muligt. Fremover koster det kun 1000 kr at oprette en
jobannonce el. lign. på hjemmesiden, hvis man IKKE er medlem. For medlemmer er
prisen 500kr. Priserne for reklamer er følgende: banner på hjemmeside og i bladet:
2000kr/år. Halvsides annonce i bladet: 2000kr/år. Helsides annonce i bladet 3500kr/år.
PH undersøger mulighederne for email-fakturering i regnskabsprogrammet.
PH og MT udarbejder liste i excel over annoncører.

5. Auktion (JNL)

JL foreslår at der næste år udarbejdes en skabelon som donorerne kan udfylde, som så
kan lægges direkte ind på auktionen.
JL vil gerne om der er en person mere der er inde over og hjælper med til donationer og
indsamling af dem.
Vi forsøger at fremme annonceringen af auktionen til næste år. KS forsøger at få DJ til at
omtale auktionen på deres hjemmeside hurtigst muligt.

6. Medlemskartotek status (AT)

Medlemskartoteket er opdateret

7. IT – værktøjer, herunder Dropbox, Skype, Doodle og hjemmeside status.
Skype (JNL)
Doodle (AT)
Dropbox – adgang og anvendelse (AT)
Hjemmeside – funktion, arbejdsgang og ansvar (AT)

Vi forsøger at bruge Skype fremover til at holde telefonmøder. Vi har et fælles ansvar for
at holde dropbox og hjemmeside opdateret, kontakt evt formanden ved konstatering af
fejl og mangler.
8. Bæredygtig Jagt (BJ)– indflydelse/muligheder (AT)
Aleksander var til det første møde på grund af afbud fra (KS)
Lidt info fra mødet (AT)
Forslag til nyt navn til Bæredygtig Jagt. (KS)
Forslag til at (BJ) påvirker myndighederne til at fastholde biotopplan udvalget og
monitering af biotopplanerne ved (DCE) (KS)

Der blev vendt mange tanker og ideer som KS kan tage med i det videre arbejde i
Bæredygtig Jagt. KS rapporterer til bestyrelsen om hvordan det videre arbejde skrider frem.
9. Møde med Danmarks Jægerforbund vedr. sekretariat
Vi bør drøfte om vi ønsker et samarbejde og i hvilken udstrækning det skal have,
Således, vi kan gå til de næste forhandlinger med DJ med en klar indstilling fra
bestyrelsen. (KS)

Bestyrelsen er positive overfor et muligt samarbejde, og vi forsøger at afklare hvor stort
behovet er, samt hvor stor økonomisk formåen vi har.
Mulige arbejdsopgaver som DJ kan varetage: Papirgangen ifm auktionen, elevformidling,
drift af hjemmeside, bestyrelsesreferater, indkaldelse til møder, generalforsamling, kurser og
temadage, håndtering af medlemskartotek. KS arbejder videre.
10. Dataindsamling afledt positiv effekt af fasanudsætning. (KS)
Skal vi prøve at søge midler ved private fonde?
Tør vi løbe risikoen for et negativt resultat?
Forslag at, Niels Kanstrup udarbejder en synopsis

KS kontakter Kanstrup vedr. synopsis og kort oplæg inden 1. maj.

11. Økologisk fasanopdræt (KS)
Der har været en forespørgelse fra Landscenteret for fjerkræ om en eventuel udredning
af opdrætsmetoder m.m. (Susanne Kabel)

Bestyrelsen er positive overfor en afdækning af muligt samarbejde

12. Forespørgelesen til Fødevarestyrelsen vedr. brug af ormemidler efter
udsætning.(KS) Intet nyt

Rygterne siger at Panacur er blevet godkendt til fjerkræ. NP undersøger nærmere
13. Blyfri riffel ammunition
Indsamling af data fra Herregaardsjægerne
222. skudte rådyr med bly henholdsvis kobber/blyfri ammu.

Mulige emner: Dan Storgård, Jan Mortensen, Simon Østergaard, Jakob Bak
14. Elevudvalg
Søren Barsøe – Elevudvalg (AT) (PB) (KS) forslag til uddannelse af kvalificerede
personer til Herregaardsjægere og vildtforvaltere, uden skov- og naturteknikerudd.
Uddannelsesregulativ- og elevafsnittet på hjemmesiden Status (KS)
Liste over læresteder, herunder skovskole og DH regi.(KS)
Liste over elever under uddannelse.(KS)

Bestyrelsen anbefaler elevudvalget at godkende sådanne ansøgninger, under forudsætning af at
eleven deltager i motorsavskursus, sprøjtekursus, hygiejnekursus, opdræt- og udsætningskursus
samt GIS, GPS og biotopplankursus, hvis ikke eleven har deltaget i disse kurser tidligere. Evt
ansøgninger behandles individuelt af elevudvalget.
KS opdaterer info på hjemmesiden
15. Stormøde februar 2015

Annonceres i løbet af efteråret, så folk kan diskutere det på jagterne. Billeskovhus
mulig lokation
Stormødet tager udgangspunkt i konklusion fra mødet i februar 2014.

16. Yderligere næstformanden
Årskalenderens modtagelse og respons (AT)
Evaluering af forårsarrangementer/omtale Dansk Mobilskydning (AT)
Arbejdsgange og oplysning i bestyrelsesarbejdet (AT)

Forårskydningen omtales i bladet, med omtale af Dansk Mobilskydning som anerkendelse af
det store arbejde med at arrangere en flot dag. Desuden tak til Jesper Petersen og Rasmus
Bjergegaard. Bladet ønskes fremover fremsendt til bestyrelsen inden offentliggørelse.
17.Eventuelt

møde.

NP fremlagde oplæg til foreningens politik udadtil. Oplægget drøftes nærmere ved næste

