Referat af JKF bestyrelsesmødet den 22 JAN 2014.
Dagsorden til rådsmødet.

1.
2.
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4.
5.
6.
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8.
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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.
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 Lone og Poul Erik)

Ad.2

Intet at bemærke.

Ad.3

Ulvesnakken blev taget af dagsordenen og derefter var der så en lang snak om den nye by som skal
ligge ud mod Velling ca. 1200 huse, næste møde bliver den 20 FEB.

Ad.4

Bo fortalte lidt om deres markvildtlaw i Nørre Vium.
Skjern Å Dalens jægersammenslutning er i gang med at afrapportere jagten for 2013 og det ser
fornuftigt ud.
Der bliver afholdt et flugtskydningsinstruktørkursus i Skjern 10 og 11 MAJ 2014.
Trygfonden og DJ vil i 2014 afholde et førstehjælpskursus i Skjern den 4 JUN 2014.
Der er kommet nye regler omkring transport af ammunition som man skal være opmærksom på.

Ad.5

Datoen er 26 FEB 2014 klokken 1930 i Højmark Forsamlingshus og husk det er for alle medlemmer af
forbundet i kommunen. Alle foreninger har ret til en plads i JKF bestyrelsen og har man kandidater til
bestyrelsen bedes navne medbragt denne aften.

Ad.6

Det er nu tiden hvor alle jagtforeninger der lejer kommunal jagt, melder datoer ind til JKF sekretæren
omkring jagtdatoer for den kommende sæson.

Ad.7

Intet nyt.

Ad.8

De midler der var afsat til reguleringen i første omgang er ved at være brugt, men man forventer at man
fortsætter indtil videre.
Der er stadig problemer med hvalpesyge blandt ræve, det kan ses på skorper langs mundvigene, der
opfordres fortsat til at vaccinere sine hunde, hvis det ikke allerede er gjort.

Ad.9

Fra jægerforum syd er der lige indkaldt til et nyt møde her den 3 MAR 2014.
Fra jægerforum nord er der intet nyt.

Ad.10

Intet nyt, men der er indkaldt til næste møde her den 4 MAR 2014.

Ad.11

Forslag til de nye jagttider er fremsendt fra vildtforvaltningsrådet til ministeren og det der er fremsendt
kan læses i jagtbladet, men materialet er endnu ikke underskrevet.

Ad.12

Jagtens hus skal efter afstemning ligge på Kalø og DJ arbejder videre med dette projekt.

Ad.13

Intet nyt.

Ad.14

Referat fra JKF bestyrelsesmøder må gerne lægges ud på jagtforeningernes hjemmesider hvis man
ønsker det.
Næste møde bliver den 13 MAR 2014 klokken 1930 i Skjern afhængig af deltager antal.
JKF årsmødet afholdes den 26 FEB 2014 i Højmark Forsamlingshus.
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Sekretær i JKF
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