Referat fra Årsmødet i Jægerrådet for Ringkøbing – Skjern kommune,
afholdt den 31. januar 2018 kl. 1900 i Højmark forsamlingshus.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
Valg af formand (hvis der er formandsvalg)der er ikke valg i 2018.
Rådets sammensætning i 2017. De foreninger der vil have en person i rådet skal have
personen klar til denne aften. Alle jagtforeninger har ret til 1 person i rådet.
Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet den 5 MAJ 2018.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad. 1

Niels Olesen blev foreslået og valgt som dirigent.

Ad. 2

Formanden var kort inde omkring Nationalpark Skjern Å og så må vi se hvad der sker
fremadrettet.
Kommunen er også i gang med noget nyt omkring skovrejsning.
Jagten i de kommunale skove kører efter planen som kører 2 år endnu.
Formanden mener at jægerne får for lidt goodwill for deres arbejde med regulering
af de forskellige arter.
Er ulven kommet for at blive eller hvad.
Jagtens hus er nu taget i brug og vi håber at det er til gavn for jagten i Danmark.
Jagttidsforhandlingen er nu afsluttet og nu må vi leve med den nye jagtlov i den
kommende tid.
Arbejdet med den nye strategi og struktur er nu startet op og det vil vi komme til at
høre mere om i løbet af 2018.
Formanden omtalte kort det nye naturråd.
Kommunen er gået med i et samarbejde omkring etablering af faunastriber og det er
Lars C. Rejkjær der udfører det praktiske arbejde.

Ad. 3.

Ikke valg i 2018.

Ad. 4.

Nyt rådsmedlem:
Vorgod-Fjelstervang Jagtforening
Anders Elmholt
Vorgodøsterbyvej 2, 6920 Videbæk 4046 1669
Anders.elmholt@mail.tele.dk

Tim Jagtforening
Jan Furer Madsen
2157 9683
jafm@hededanmark.dk
Ad. 5.

Ikke valg i 2018

Ad. 6.

Niels Erik Jørgensen fra Holmsland er foreslået som deltager til
repræsentantskabsmødet og der er så stadig 2 ledige pladser tilbage og er der nogle
jagtforeninger der ønsker de 2 pladser, så kan der tilmeldes til sekretæren senest den
15 FEB.
Morten Sinding gav en grundig orientering om nationale og internationale politiske
sager der rører sig i øjeblikket.

Ad. 7.

Ingen indkomne forslag.

Ad. 8.

Knud blev opfordret til at sige lidt omkring den nye struktur og kom med flere ideer
til hvordan det kunne komme til se ud.
Lidt skuffende at kun 19 ud af 31 jagtforeninger var repræsenteret på årsmødet.

Ole Lembcke Pedersen
Sekretær i jægerrådet

