Referat af JKF bestyrelsesmødet den 18 SEP 2012.

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.
Aktiviteter resten af 2012 på Strandgården.
Gæstepladser i de kommunale skove.
Sidste nyt angående NP Skjern å.
Sidste nyt angående mårhund.
Nyt fra jægerforum.
Nyt fra kredsmøder.
Orientering om ny kontrakt mellem NST og SÅJS.
Mailadresser.
Sidste nyt angående natura 2000 planer.
Sidste nyt angående vandmiljø planer.
Eventuelt.

.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle og meddelte at kredsen har besluttet at støtte ”hjorten`s vandring
mod vest” et nyt projekt.
Der er stadig lidt uro omkring det nylige afholdte formandsvalg fra de nordlige områder i kredsen.
Årsmøde 2013 bliver mandag den 7 FEB 2013 i Højmark.
NAK og ÆD kommer til Stenderup den 11 OKT 2012 klokken 1900 billetter fås på telefon 40 35 40
27.

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.
Se i øvrigt de medsendte høringssvar fra Bo til kommunen.

Ad.4

Jagt på forsvarets arealer er stadig under behandling i ministeriet, intet nyt for nuværende.
Gåseprojektet ved Veststadil Fjord kører stille fremad.

Ad.5

Intet nyt fra Strandgården.

Ad.6

Alt er på plads.

Ad.7

Nationalpark Skjern Å er lagt død for nuværende.

Ad.8

Niels Erik Jørgensen er ved at blive lidt frustreret over problemer med udstyret, og at alle meldinger om
observationer af mårhunde går til Niels Erik Jørgensen, for at han kan samle trådene, men der kommer
en særskilt skrivelse til jagtforeninger fra Bo angående regulering af mårhund.

Ad.9

Intet nyt.

Ad.10

Intet nyt.

Ad.11

Kontrakten omhandlende jagten i Skjern Enge er på plads igen for de næste 5 år, dog er der ikke samme
efterspørgsel efter pladserne som tidligere år.

Ad.12

Intet nyt.

Ad.13

Intet nyt.

Ad.14

Landmændene er noget nervøse for disse planer og opfordres fra deres organisationer til at klage over
disse planer. Der er lige nu ikke offentlig adgang til de nye bræmmer langs vandløb.

Ad.15

Næste møde bliver den 12 NOV 2012 klokken 1730 i NS udstillinghus på Gl. Botoftevej.
Framelding senest dagen før mødet.
Tovholder til mødet er Søren Krøjgård.
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