Referat af JKF bestyrelsesmødet den 13 MAR 2014.
Dagsorden til rådsmødet.

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

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Konstituering efter JKF årsmøde 2014.
Gæstepladser i de kommunale skove.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra kredsmøder.
Jagttider fremadrettet.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle.(afbud fra Poul Erik)

Ad.2

Intet at bemærke.

Ad.3

Lone Meyer blev udpeget til at deltage i det grønne råd, ellers intet nyt.
Der kommer en ny runde omkring alle natura 2000 planer her i efteråret følgende blev vedtaget.
Det er JKF der er kordineren og basisanalysen findes på naturstyrelsens hjemmeside under NATURA 2000
basisanalyse, og alle interesserede bedes læse disse basisanalyser.
Opgaverne blev fordelt således: Skjern Å (Peter Nissen), Lønborg Hede (Lone Meyer), Borris Hede (Ole L.
Pedersen), Ringkøbing Fjord (Jens C. Thomsen), Vest Stadil Fjord (Bo Nielsen).
Hans Jørgen Dahl får Claus Lind til at orientere om natura 2000 planerne på mødet i Højmark.

Ad.4

Der var den 12 MAR afslutning på Skjern Å jagten i Borrislejren med ca. 60 fremmødte.

Ad.5

Se vedhæftede liste.

Ad.6

Der mangler stadig et par stykker.(Tarm, Borris, Snogdal og Sandbæk)

Ad.7

Intet nyt.

Ad.8

Intet nyt men der er meldinger om at der er flere der ser mårhunde.

Ad.9

Der mangler stadig afbud når man ikke kommer selv om man er tilmeldt, der er nogen der forlanger dekor på vildt
man selv har nedlagt(og sønderskudt), der er stadig nogen der ikke hilser på skovridderen før parolen(ham med
den flotte hat), og det er alt i alt uhøfligt.
Hagljagterne er afholdt efter planen, og kører godt.
Der blev nedlagt 310 stykker kronvildt i Oksbøl i sidste sæson.
Der er lige nu 35 svejshunde i vores område.
Der er tale man i fremtiden vil lukke for afskydning af ræv på kronvildtjagterne.

Ad.10

Der var en kort præsentation af nye koordinatorer.

Ad.11

Ministeren har stadig ikke underskrevet jagttiderne.

Ad.12

Intet nyt.

Ad.13

Er hermed tilrettet og alle bestyrelsesmedlemmer bedes sende deres medlemsnummer til sekretæren.

Ad.14

Næste møde er bestemt til den 9 APR 2014 klokken 1930 på Skyggehusbanen.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
25 42 58 40

