DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE – BESTYRELSESMØDE
23. marts 2018 - Brahesborg
9.00 – 16:00
Møde indkaldt af: Jacob Larsen
Deltagere:
Jacob Larsen, Morten Truelsen, Lars Rolsted Nielsen, Nicolas Overgård, Paw Helms (?),
Nicolai Pedersen, Theis B. Olsen og Søren Rasmussen
Bestyrelsesmøde fra 9.00-12.00 og herefter kommer Peter Smærup, Danmarks Jægerforbund og efter frokost er
der elevudvalgsmøde.
Afbud: ???
Du bør læse følgende:
DROPBOX,
Du bør medbringe: Dagsorden, individuelle dokumenter til fremlæggelse.

Bestyrelse:
1. Valg af ordstyrer og referent
Forslag: JL er ordstyrer, MT er referent
2. Godkendelse af sidste mødereferat og Ref. Fra GF
Referatet er godkendt
3. Punkter til drøftelse:
-

Evaluering af GF
Grundlæggende en god struktur, men vi bør overveje lokaliteten fremover, så den bliver afholdt
forskellige steder i landet.
Afskedsgave KS
Ansvar NP og SR
Auktion - status?
Auktionsbrevet udsendes igen. Auktionsbetingelserne skal fremgå tydeligt på auktionssiden.
Ansvar MT.
Mødestruktur, udvalg, Best. m.v. Antal og tidspunkter (JNL)
Fremover læses seneste referat hjemmefra, så det hurtigere kan godkendes på mødet.
JNL laver oplæg til fremtidig mødestruktur
Nyhedsbreve/Leder/Blad – Dele det ud på alle? (JNL)
Lederne kan fremover – afhængigt af relevant emne - skrives af de øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Vedtægtsændringer – placere ansvar (JNL)
PHH arbejder videre med vedtægtsændringer.
Om konstituering?
Bestyrelsen har grundet de særlige omstændigheder vedrørende mangel på formandskandidat
på GF, set sig nødsaget til at konstituere sig således at JNL er fungerende formand, LR er
elevudvalgsformand, NO og NP er menige bestyrelsesmedlemmer og MT er kasserer.

NO arbejder desuden videre med at opstarte et hjortevildtudvalg. JNL indtræder om muligt i
DJ’s markvildtudvalg og LR indtræder i Vildtforvaltningsskolens rådgivende udvalg.
-

-

Udvalgsposter – Markvildtudvalget og Skolerådet på VFS
Se ovenfor
Opdatering af hjemmeside med persondata
PHH arbejder videre med det
Høringsbreve (blev vi pålagt/opfordret til på GF):
o Ræveregulering
o Hønejagt
JNL, NP og MT arbejder videre med det.
Indfangning og flytning af høner
Bestyrelsen arbejder videre med nyt forslag
Møde 9/5 Fyn med Bæredygtig Jagt
JNL er indkaldt til bestyrelsesmøde i Bæredygtig Jagt umiddelbart efter omtalte møde
Planlægning af forårsskydning – uddelegering.
SR ringer i første omgang til Ravnholt.
Giftdrab og lign – procedure i fremtiden?
JNL udarbejder et oplæg
Eventuelt
Det blev foreslået at lave en lønskala for skytter, evt. ved anonym dataindsamling. PHH spørger
NVK hvordan det kan laves

Uddannelse:
-

Stadig nogle som vil vælge SNT-elever

-

Optag af begge?

-

Fremtidssikring?

Yderligere instruktioner:
Forslag til dagsordenen sendes til undertegnede, snarest.
Med venlig hilsen
Jacob Larsen

