Referat af jægerrådets årsmøde i Ringkøbing-Skjern den 16 JAN 2017.
Følgende foreninger var repræsenteret til årsmødet.
Borris Faster
Stauning
Hanning
Herborg
Holmsland
Hoven
Hvide Sande
Lem
Lyhne
Ringkøbing
Skjern
Spjald
Tarm
Tim
Vedersø
Bork

Dagsorden til årsmødet.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Beretning af formanden om Jægerrådets virke i 2016
Valg af formand.
Orientering om rådets sammensætning.
Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og to suppleanter for disse. Udgår i 2017.
Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet i DJ i 2017.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad.1

Børge Nielsen blev enstemmigt valgt og der var ca. 45 jægere mødt frem til dette møde.

Ad.2

Formanden bød velkommen til alle og startede sin beretning.
Nationalpark Skjern Å er kommet på tale igen og så må vi se hvad der sker og DJ ønsker sig stadig en
plads i rådet, men nu taler vi lige pludselig om en naturpark i stedet og der er sat lidt penge af til det.
Vores kommune har også planer om at anlægge flere nye bynære skove og så må vi se hvad det gir af
sig.
Formanden omtalte kort jagten i de kommunale skove og det regelsæt der gælder her.
Jagtens hus er blevet indviet i 2016 som planlagt og byggeriet forløb efter planen.
Jagttidsforhandlingerne pågår for øjeblikket er der nogen ideer kom frem med dem nu.
Det var andet år med jagt på dåvildt og der er blevet nedlagt ca. 20 styk her i området.
Formanden omtalte kort de nye jagttider på kronvildt og alt er så lige ved at være på plads.
Der er lagt op til en nye strategi møder for DJ i 2017, det vil vi komme til at høre mere om.
Husk nu vildtindberetningen her om kort tid ellers intet nyt jagtegn.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for samarbejdet i årets løb.

Ad.3

Ingen valg i 2017.

Ad.4

Nuværende Rådsbestyrelse er Hans J. Dahl, Ole Jensen, Kim Bjerre, Ole L. Pedersen, Peter Nissen,
Lone Meyer, Børge Nielsen, Jens Chr. Thomsen og Niels Olesen, og nyt medlem fra Spjald blev Hans
Chr. Faurbye.

Ad.5

Ingen valg i 2017.

Ad.6

Jægerrådet plus 2 mand så vi kan sende 12 mand afsted til repræsentantskabsmødet den 6 MAJ
nærmere herom senere.

Ad.7

Ingen forslag.

Ad.8

Niels Erik Jørgensen fortalte lidt om adaptiv forvaltning af kortnæbbede gæs, og det var et særdeles
interessant indlæg som satte tankerne i sving.
Norbert Ravnsbæk(NR) fortalte lidt om sig selv og hans arbejde med jagtens sag op gennem tiden.
NR omtalte kort at DJ mister lidt medlemmer for tiden og hvordan kan vi ændre det, kom med forslag.
NR var lidt inde på at der i 2017 kommer et kommunalvalg og det er her vi kan gøre vores indflydelse
gældende.
NR omtalte kort de nye jagttider på kronvildt og hans mening om hvorfor vi er landet hvor vi er.
NR fortalte at de nye jagttider gerne skulle træde i kraft fra 1 JUL 2018 men der er en høring inden.
Nyttige hjemmesider:
www.kortnaeb.au.dk
www.kronhjorten.dk
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