Referat af JKF årsmødet FEB 2012

JKF. Årsmøde i Ringkøbing-Skjern kommune afholdes den 2/2 kl. 19.30 2012 i Højmark forsamlingshus.
Mødt 35 medlemmer.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for JKF virke i 2011.
3. Valg af formand.(hvis han er på valg)
4. Orintering om bestyrelsens sammensætning, (valg?)
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantmødet (16 juni 2012). Indstillingen skal være kredsformanden i
hænde senest 14 dage før kredsmødet. Idet kredsformanden kan vedtage en mere vidtgående
indstillingsprocedure.
7. Indkomne forslag. ( herunder jagttider / dåvildt.)
8. EVT. Der skal vælges formand i DJ i år (Skal Ole Roed Genvælges?)
Ad.1

Kristian V. Andersen blev valgt som dirigent.

Ad.2

Bestyrelsen har brugt en del tid på at diskutere de nye natura 2000 arealer som ligger her i
vores kommune, samt de nye vandmiljøplaner der kommer, formanden lægger op til at vi
hver især holder øje med disse tiltag. Formanden omtalte kort arbejdet med nationalpark
Skjern Å som jo ikke blev til noget i denne omgang. Formanden omtalte også samarbejdet
med museet omkring arbejdet med udstillingen på Strandgården, som nok må betragtes som
noget tidskrævende i forhold til antallet af besøgende.
JKF var også med på landsskuet i Herning.
Samtlige formænd var på en guidet tur på Borris hede hvilket nok må betegnes som en
succes, under dette arrangement blev der også diskuteret NP Skjern Å.
Formanden omtalte kort arbejdet omkring regulering af mårhund og der vil komme mere fra
Niels Erik Jørgensen senere på aftenen.
Der blev kort omtalt samarbejdet med NS i form af de to jægerforum, samt var formanden
inde omkring gæstepladsjagtordningen, som er forløbet tilfredsstillende, og der blev åbnet op
for, at medlemmer fra foreninger med jagt, kan søge plads hos andre foreninger med
kommunal jagt, men disse kommer i anden række.
Alle jagtforeninger med kommunal jagt bedes oplyse jagtdatoer for 2012/2013 til sekretæren
inden den 1 MAJ 2012.

Ad.3

Der skal ikke være valg i år, så Hans J. Dahl fortsætter 3 år endnu.

Ad.4

Følgende blev udpeget til JKF bestyrelsen: Poul Erik Føns og Bo Nielsen.
Er der en forening som har en egnet person til endnu en bestyrelsespost er man velkommen
til at ringe til sekretæren inden den 15 FEB 2012, hvor bestyrelsen konstituere sig.

Ad.5

Vi har hørt at Lars Jensen fra Vinderup vil stille op til hovedbestyrelsen som afløser for
Norbert med Knud Pedersen som suppleant og der var enighed om at slutte op om ham.

Ad.6

Følgende er indstillet som delegere til årets repræsentantskabsmøde med en fra hver af
følgende foreninger: Ølstrup jagtforening, Ådum jagtforening, Stauning jagtforening,
Holmsland jagtforening, Hover jagtforening og Nr. Vium/Troldhede jagtforening.
Sekretæren skal senest den 10 FEB 2012 have medlemsnummer og navn på den udpegede.

Ad.7

Der bør ses på jagttid på duer, bramgæs, kronvildt, grævling, skumringsjagt på krager, og
derudover bør der arbejdes på at unge under 18 år må deltage i regulering i en eller anden
form.
Med hensyn til jagttid på dåvildt var der et ønske om 3 ugers jagt på alle slags dyr, der var et
andet ønske om samme jagttid som de øvrige hjortearter fra 2013, og der var et tredje
forslag som hedder en måneds jagt i december.
Beslutningen blev at indstille til hjortevildtgruppen, at vi herfra kommunen ønsker en måneds
jagt enten i december eller januar, med fri jagt under ansvar, på begge køn, med eventuelt et
dyr per jæger i hele Ringkøbing-Skjern kommune, og JKF bestyrelsen fik mandat til at
forhandle de sidste detaljer på plads.

Ad.8

Claus Lind Kristensen vil stille op som modkandidat til Ole Roed til formandsvalget her i 2012
Og begge vil formentlig stille op for at profilere sig mod hinanden.
Claus kommer formentlig til Ringkøbing den 7 MAR 2012 og her vil det blive undersøgt om
der er plads til medlemmer fra andre foreninger i kommunen.
Under eventuelt fik vi en orientering om status for mårhundearbejdet af Niels E. Jørgensen.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
Referent

