Referat af rådsmødet afholdt den 7 OKT 2019 i Tarm.
Dagsorden til rådsmødet.
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Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Hvad sker der omkring omstruktureringen i DJ.
Formanden er inviteret til et møde omkring areal begrænsning eller ikke, for vores hjortevildt, og har i den forbindelse brug
for at rådets stillingstagen til dette spørgsmål, som i derfor bedes tage stilling til inden mødet den 7, andre forslag modtages
også gerne.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund.
Sidste nyt angående regulering af skarv.
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra brugerrådet.
Hvad sker der omkring Nationalpark Skjern Å.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen bød velkommen og omtalte at der er nedsat et udvalg der skal se på
bestyrelsesarbejdet og lidt om forsikring af disse bestyrelsesmedlemmer.
I juni 2020 kommer der en ny hjemmeside ved DJ.
Vi har en god økonomi i kreds 2 og det kører fint.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

Der har været holdt 5 møder rundt landet, der kommer måske noget der hedder
jægerdistrikter (26 til 32 styk), hvor kredse og råd er slået sammen, hovedbestyrelsen
bliver på ca. 30 mand og repræsentantskabet nedlægges, mere om dette emne senere
når det er afleveret til hovedbestyrelsen.

Ad.4

Der har været møde i hjortevildtgruppe Vestjylland den 9 SEP hvor der blev
diskuteret arealkrav til jagt på kronhjorte, det blev et møde hvor gruppen og
formanden for gruppen ikke var enige om, hvad der skulle meldes ud omkring for
eller imod dette arealkrav. Det endte med at det indkaldte møde i Mejrup Hallen igen
blev aflyst af formanden for hjortevildtgruppen Vestjylland, følg i øvrigt med på DJ
hjemmeside.
Sekretæren spurgte ind til holdningen rundt i vort egent jægerråd var, til dette
arealkrav. Et enkelt medlem gav udtryk for at han var imod forslaget mens de øvrige i
rådet overvejende var for arealkravet uden yderligere forbehold, set i lyset af, at hvis
jægerne ikke går med til arealkravet i en eller anden form, så bliver jægerne helt holdt
uden for indflydelse, det kan da ikke være vores mening, der er jo mange måder at
udforme et arealkrav på, så vi ønsker at være med til disse forhandlinger.

Ad.5

Lone havde meldt afbud.

Ad.6

Vi mangler en jæger i friluftsrådet og det bør der gøre noget og det er formanden der
arbejder videre med dette. Vandrådene starter op igen og Kim Bjerre deltager i
møderne fremover. Niels Erik er igen kommet med i trækvildtudvalget.

Der var 98 mødt frem til kragekursus i Videbæk.
Der skal forhandles nye kontrakter med kommunen i 2020.
Ad.7

Alt forløber tilsyneladende efter planen og der er faldet dom.

Ad.8

Det går langsomt men sikkert fremad og der kommer snart noget nyt.

Ad.9

Der er udleveret ca. 300 tilladelser omkring Skjern Å.

Ad.10

Intet nyt.

Ad.11

Jeg orienterede om stiprojektet og det frie fiskeri på NS arealer omkring Skjern Å.

Ad.12

Der er blevet afholdt 2 borgermøder men der var intet nyt, og man er begyndt
med lodsejermøderne og så må vi se hvad der sker.

Ad.13

Der er intet nyt.

Ad.16

Kredsmøde bliver den 15 MAR 2020.
Der arbejdes med en alkoholpolitik fremadrettet overordnet for DJ.
Næste møde kunne ikke fastlægges endnu.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
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