Referat af JKF bestyrelsesmødet den 03 SEP 2013.
Dagsorden til rådsmødet.
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15.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Forsvarets nye priser.
Gæstepladser i de kommunale skove.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra kredsmøder.
Jagttider fremadrettet.
Jagtfeltskydning i Ulfborg.
Det jyske jagtmuseum.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle.(afbud fra Lone, Søren og Bo)

Ad.2

Intet at bemærke.

Ad.3

Intet at bemærke.

Ad.4

Jagten på forsvarets areal, Borris Hede, er nu udlejet frem til 1 APR 2015, godt nok kun de 1420 HA af
i alt 4743 HA fordelt på to arealer, men til en rimelig god pris og kun til en lejer.
Peter foreslog at man skriver en lokal politiker omkring utilfredsheden med den måde jagten på
forsvarets arealer er blevet udbudt på, han mener ikke de lokale jægere har en chance.
Peter orienterede kort om jagten i Albæk mose herfra 2013, og der er nedsat en lille bestyrelse til at stå
for jagten på arealet.
Derudover er man ved at starte to gåselau udenfor Skjern Enge på ca. 500 HA i alt.

Ad.5

Man skal påregne at det kommer til at koste noget for brug af forsvarets skydebaner fremover, efter
særskilt forhandling, det gælder både faste skydebaner samt flugtskydningsbaner.

Ad.6

Alle jagtdage er udsendt til formændene så vi forventer nu at foreningerne klarer resten og man er godt
i gang kan vi høre.

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 til at vaccinere sine hunde, hvis det ikke allerede er gjort.

Ad.9

I jægerforum syd har der været møde på Lønborg Hede hvor Ole Daugård fortalte lidt om NST planer
for det kommende år og man forventer at der udsendes jagtinvitationer ud som de plejer.
I jægerforum nord har der været afholdt bukkejagt for nye jægere, med meget kort varsel, men vi har
ikke hørt hvordan det gik.

Ad.10

Landsskuet kostede i 2013 ca. 32.000,00 kr. men var ellers et godt besøgt som helhed.
Kredsen køber en ny skydesimulator i løbet at efteråret 2013.
Der er nye undersøgelser på vej der viser at kobber i svinegylde måske er et problem for råvildt.

Domicildebatten i DJ kører stadig og man forventer at vi hører noget inden årets udgang.

Ad.11

Forslag til de nye jagttider er fremsendt til vildtforvaltningsrådet og det der er fremsendt kan læses i
jagtbladet.
Der bliver jagttid på dåvildt i Ringkøbing-Skjern kommune fra den 1 DEC 2013 til den 31 DEC 2013 i
denne omgang.

Ad.12

Jagtfeltskydningen i Ulfborg skulle efter sigende være klar til afløb.

Ad.13

Jagtudstillingen på Strandgården startede den 1 JUL 2013, og alle opfordres til at besøge museet hen
over sensommeren, der er yderligere jagtudstilling på Hjerl Hede den 14 og 15 SEP 2013.

Ad.14

Intet nyt.

Ad.15

Referat fra JKF bestyrelsesmøder må gerne lægges ud på jagtforeningernes hjemmesider hvis man
ønsker det.
Næste møde bliver den 22 JAN 2014 klokken 1930 ved Ole Jensen, Lambækvej 8, 6940 Lem.
JKF årsmødet forventes afholdt 26 FEB 2014 i Højmark Forsamlingshus.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
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