DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE - BESTYRELSESMØDE
23. januar 2017 Kaløvig Center
12:00 – 18:00
Møde indkaldt af: Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen, Jacob Larsen, Kristian Stenkjær, Peter Bissø, Lars Rolsted, Aleksander
Terkelsen, Søren Kehling, Paw Helms, Nicolai Pedersen
Du bør læse følgende:
DROPBOX, referat 24.10.2016 Telefonmøde
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 er godkendt
3. Orientering ved formand
Høringssvaret ang jagttårne blev ganske kort drøftet.
4. Planlægning af Generalforsamlingen 2017.


Formandens beretning - kort diskussion om form og indhold.
Beretningen udleveres skriftlig på generalforsamlingen



Forslag til ordstyrer
Peter Smærup er bestyrelsens forslag.



Vores vedtægter skal tages i betragtning når vi skal om-konstituere med Jacob
som næstformand i stedet for Aleksander.
Mulighederne er drøftet. Det blev besluttet at informere generalforsamlingen om at
bestyrelsen vil lægge op til vedtægtsændringer på generalforsamlingen 2018, for at
strømline og renskrive disse.

5.

Valg til bestyrelsen; menigt medlem og ny elevudvalgsformand
Nicholai Harder har stille sit mandat til rådighed, vi har brug for flere emner især i forhold til
elevudvalgsformand!

Siden dagsordenen blev udfærdiget har Nicolas Overgaard også meddelt at han stiller op til
valg til bestyrelsen. Bestyrelsen vil opfordre kandidaterne til at skrive nogle linier om sig selv
til hjemmesiden.
6. Medieudvalg
 Gennemgang af ny hjemmeside, Nicholai Vigger fortæller m.m.
 Ny aftale vedr. honorar m.m. NV
En enig bestyrelse har sammen med Nicholai Vigger Knudsen besluttet at Nicholai årligt modtager
et honorar på 12.000 kr for at drive hjemmesiden og udgive medlemsbladet. Det er desuden aftalt
at Nicholai kan købe en bærbar computer som modregnes i honoraret for 2017.
7. Regnskabet 2016, Paw og Morten
Regnskabet er godkendt. Det er taget til efterretning at generalforsamlingen 2016 var for
dyr, og egenbetalingen for lille. Dette skal gøres bedre fremadrettet.
8. Auktion 2017 Vi skal prøve at finde på en løsning, eventuelt spørge Nicholai om det var en
opgave han kan løfte mod et honorar?
Nicholai Vigger står for det overordnede arbejde med auktionen på hjemmesiden. Jacob
Larsen står for at udarbejde auktionsbrev mm.
9. Elevudvalg status – Peter




Egnethedsprøve
Ny formand Nicholai Pedersen påtager sig gerne opgaven såfremt han bliver valgt
Snak om dispensation Elevudvalget kigger på formuleringen på hjemmesiden.

10. Hjortevildt udvalg pt. især i forhold til dåvildt som nu skal forhandles.
Kristian forsøger at samle personer til et dåvildtudvalg.
11. Fasan projekt info Kristian.
Kristian redegjorde for et projekt i regi af KBH universitet der skal følge opdræt af fasaner.
Projektet skal ende ud i undervisningsmateriale.
12. Lindenborg rapport, skal vi lave en opfølgning?
Kanstrup fremlægger et forslag på generalforsamlingen
13.Eventuelt
Yderligere instruktioner:
Tilføj selv dine punkter i dagsordenen, gerne med en kort beskrivelse.

