Referat af JKF bestyrelsesmødet den 09 DEC 2014.
Dagsorden til rådsmødet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
NATURA 2000 planer.
Gæstepladser i de kommunale skove.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra kredsmøder.
Nyt fra hjortevildtgruppernes arbejde.
Årsmøde 2015.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Formanden havde været til hjortevildtmøde i Mejrup og han gennemgik de udleverede spørgeskemaer.
”Rasknatur” skal diskuteres i uge 50 på et formandsmøde.
Orientering fra udvalgsformænd samt sidste nyt omkring ”jagtens hus”.
Omkring JKF navneskifte er der intet nyt kommet ud om.
Der kommer ny jagtlejekontrakter fra kommunen til de lokale jagtforeninger omkring 1 APR 2015, og
JKF rykker for et oplæg inden da, fra kommunen.

Ad.2

Intet at bemærke.

Ad.3

Lone har sendt ca. 15 mail ud om ansøgninger til kommunen siden sidst fra det grønne råd.
Hele JKF bestyrelsen har fået tilsendt et spørgeskema omkring arbejdet i bestyrelsen fra DJ.

Ad.4

Bo arbejder med salg/køb af Vorgod Skydebane og hvad der vil være af muligheder for fremtiden.

Ad.5

Intet nyt.

Ad.6

Kører efter planen, og der er ingen der beklager sig.

Ad. 7

Intet nyt.

Ad. 8

Intet nyt.

Ad. 9

Intet nyt fra syd, der har dog været afholdt en ny jæger jagt med hagl i Nørre Nebel Plantage.

Ad.10

Næste kredsmøde bliver den 14 MAR 2015.

Ad.11

Se vedhæftede notat fra mødet.

Ad.12

Årsmøde 2015 bliver den 03 FEB 2015 i Højmark Forsamlingshus klokken 1930.
Jagtforeninger opfordres til at have navneemner med til mødet hvis de ønsker pladser i JKF bestyrelsen.
Vær opmærksom på at der er valg til formandsposten her i 2015.
Forslag som ønskes behandlet på mødet den 3 FEB skal skriftligt være formanden i hænde senest 3
uger inden årsmødet.

Ad.13

DJ flytter nu adresse til Kalø fra den 1 JAN 2015, men spaden er ikke stukket jorden endnu.

Ad.14

Intet nyt.

Ad. 15

Næste JKF møde 21 JAN 2015 klokken 1930 efter nærmere ordre.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
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