Referat af jægerrådets mødet i Ringkøbing-Skjern den 15 FEB 2016.
Dagsorden til årsmødet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Konstituering af bestyrelsen.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Jagt på NS arealer.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Forberedelse af kredsmødet i 2016.
Eventuel formøde med HB kandidater.(Lars og Norbert)
Nyt omkring hjortevildtgruppernes arbejde.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen gennemgik spørgeskemaerne fra årsmøderne.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Bestyrelsen forsætter blot med en mand mindre i bestyrelsen.

Ad.4

Lone har sendt lidt materiale ud til rådet omkring punkter til næste møde, punkterne var tilplantning af
væltet skov, jagt i de kommunale skove samt lov til lidt mere hundetræning i de kommunale skove og
så er hundelufterne er træt af mountainbikene, er bange for at deres hunde lider overlast.

Ad.5

Peter fortalte lidt om jagten i Skjern Enge prisen bliver den samme i 2016, samt lidt om regulering af
skarv.

Ad.6

De første jagtforeninger er begyndt at melde datoer ind for 2016/2017, og de sidste foreninger må gerne
melde datoer ind snarrest, og så skal vi være bedre til, at når man er meldt til en jagt, bedes man
komme, ellers har det være på tale at det skal det koste en bod ikke at møde frem.

Ad.7

Ingen ændringer til det tidligere udsendte.

Ad.8

Intet nyt angående ulve.

Ad.9

Regulering af mårhund fortsætter og mårhundereguleringsjæger ønsker at rette en stor tak til de øvrige
jægere der hjælper med til at konstatere og fange mårhunde.

Ad.10

Intet nyt for nuværende. I møderne i nord deltager Jens Christian Thomsen og i syd deltager Verner,
Hans Jørgen samt Ole.

Ad.11

Mødet er fastsat til den 5 MAR 2016 i Dejbjerg og der er nu 2 kandidater til hovedbestyrelsen nemlig
Lars Jensen og Norbert Ravnsbæk som begge ønsker at motivere deres kandidatur.

Ad.12

Punktet blev ikke til noget, da det er besluttet at der skal afholdes et debat møde i Tim Hallen den 3
MAR 2016 klokken 1900, og vi vil fra jægerrådet gerne henstille til at alle dem der skal med til
kredsmødet den 5 MAR deltager i dette debatmøde.(Se vedhæfte indbydelse fra Tim Jagtforening)

Ad.13

Intet nyt der ligger nu et forslag som der skal arbejdes videre med.

Ad.14

Følg med på DJ hjemmeside.

Ad.15

Intet nyt.

Ad.16

Efter formandens bedømmelse og beslutning.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

