Referat af JKF bestyrelsesmødet den 06 JUN 2012.

Dagsorden til rådsmødet.
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Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Aktiviteter i 2012 på Strandgården.
Repræsentantskabsmøde 2012.
Gæstepladser i de kommunale skove.
Sidste nyt angående NP Skjern å.
Sidste nyt angående mårhund.
Nyt fra jægerforum.
Nyt fra kredsmøder.
Mailadresser.
Sidste nyt angående natura 2000 planer.
Sidste nyt angående vandmiljø planer.
Eventuelt.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle og nævnte at man nok vil til at oprette et minkreguleringskorps
noget lignende mårhundekorpset nærmere herom senere.

Ad.2

Intet at bemærke.

Ad.3

Der kommer nu handleplaner fra kommunen angående NATURA 2000 områderne, som de så vil følge
op på hen af vejen, der er så 8 ugers høringsfrist fra de bliver offentliggjort her lige om lidt.

Ad.4

Jagten på samtlige af forsvarets arealer er stoppet fra den 14 MAJ 2012 og indtil videre, der kommer
nærmere herom senere når der foreligger noget nyt.

Ad.5

Formanden har hørt fra Strandgården omkring åbningen den 1 JUL 2012 og det er muligt at
landsformanden fra DJ kommer, det er også muligt at der bliver noget trofæopmåling senere på årets.

Ad.6

Der blev aftalt kørsel på mødet og alle tilmeldte vil blive kontaktet af en fra JKF bestyrelsen inden
mødet. JKF formanden sender en opfordring ud til de tilmeldte inden mødet angående valg af formand.

Ad.7

JKF sekretæren mangler stadig jagtdatoer fra Vorgod-Fjelstervang jagtforening angående jagten i de
kommunale plantager.

Ad.8

Intet nyt der er dog stadig nogen der prøver at puste liv i nationalparktanken igen.

Ad.9

Niels Erik Jørgensen er ved at blive lidt frustreret over problemer med udstyret, der skal hermed
opfordres til at bukkejægerne regulerer mårhunde hvis de træffes under bukkejagten, og at alle
meldinger om observationer af mårhunde går til Niels Erik Jørgensen, for at han kan samle trådene.

Ad.10

Der har været afholdt skovens dag i det nordlige af vores område og der var mellem 800 og 1000
gæster til arrangementet i Ulfborg.

Ad.11

Landskuet i Herning mangler stadig hjælpere har man tid og lyst kan man kontakte JKF formanden.

Ad.12

Intet nyt.

Ad.13

Se under grønne råd punkt 3.

Ad.14

Landmændene er noget nervøse for disse planer og opfordres fra deres organisationer til at klage over
disse planer.

Ad.15

Der er uddannet 38 nye riffelinstruktører i Ulfborg her i foråret, så er der afholdt BORRISSTÆVNE
2012 med 600 deltagende jægere og i JUN afholdes der HOVENSTÆVNE med 500 deltagende jægere
i Borrislejren, godt gået.
Næste møde bliver den 18 SEP 2012 klokken 1800
i Borrislejren med lidt hjortebrøl hvis muligt.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
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