DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE - BESTYRELSESMØDE
30. januar 2017 Brahesborg
Brahesborgvej 32, Assens

9:30 – 14:30

Møde indkaldt af: Kristian Stenkjær
Deltagere: Jacob Larsen, Morten Truelsen, Nicolai Pedersen, Nicolas Overgaard, Lars Rolsted, Søren Kehling,
Søren Rasmussen, Paw Helms, Kristian Stenkjær
Du bør læse følgende: Vedhæftede dokumenter vedr. Uddannelse
Du bør medbringe: Dagsorden, individuelle dokumenter m.v.

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.
• Møde med Svenskerne vedr. samarbejde om vores uddannelser, aflysning m.v.
Mødet blev i første omgang aflyst, men der arbejdes på at finde en ny dato.
• Udsættelse af Lindenborg projekt m.v.
Det er besluttet at udsætte Lindenborg-projektet, af politiske årsager.
• Tilslutning til Vildt med Vildt på Samsø.
Bestyrelsen har diskuteret ”Årets Vildtret”, og bakker gerne op om arrangementet,
men støtter ikke økonomisk.
• K.U. Fasan projekt info Kristian.
KS redegjorde for projektet
• K.U. Forvaltning af gæs projekt info Kristian
KS redegjorde for projektet
4. Orientering elevudvalgs formand Nicolai.
• Dispensations ansøgninger m.v.
Dispensationsansøgningerne blev drøftet.
5. Uddannelse til Herregaardsjæger
•

Uddannelses regulativ, skal i forskellige § revideres.

•

Hjemmeside teksten vedr. sådan bliver du Herregaardsjæger, skal diskuteres, tilpasses om
nødvendigt.
Forslag til ny tekst har været diskuteret og er blevet godkendt. KS og LR går videre med
opgaven.

•

Elevlønninger, skal de reguleres?
Lønnen fastholdes

6. Medieudvalg
•

Status på ny hjemmeside?
Se under pkt. 7

7. Evaluering af Auktion 2017, økonomi, evt. forslag til næste års auktion m.v.
Auktionen er evalueret, vi skal have fundet ud af hvad der gik galt på vores
hjemmeside da auktionen sluttede. MT giver Nicholai Vigger besked om at sætte
arbejdet i værk, som NVK beskrev i mail.
8. Update på hjortevildtindsats
• Hjortevildt udvalg pt. især i forhold til dåvildt.
• Interesse i samarbejde med DJ om råvildtundersøgelse – På baggrund af løs snak
med Carsten Riis Olesen. (Jacob).
NO står - i samarbejde med KS - for at forsøge at samle medlemmer med særlig
interesse i dåvildt med henblik på at udarbejde foreningens politik på dåvildtområdet.
JL redegjorde for temaaftenen om råvildtsyge på Centrovice d. 10/5. JL havde
efterfølgende en kort snak med Carsten Riis om, hvordan vi evt. kan hjælpe med at
fremskaffe materiale til forskning i råvildtsyge. JL vender tilbage til Carsten Riis.
9. Strategi for foreningens branding/image/lobby via andre osv. Opstart af process. (Jacob).
Punktet er diskuteret, og tages med på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde
10. Planlægning af årsforløb, fastsætning af mødedatoer m.v. (Jacob).
JL laver et oplæg til en kalender for bestyrelsesarbejdet.
11. Regnskabet 2016, Paw og Morten
•

Kontingent, annoncer m.m.
Det foreløbige regnskab blev forelagt bestyrelsen.

12. Eventuelt

Yderligere instruktioner:
Diskussion af udkast fra LRN- vedr. uddannelses struktur mm.

