Referat fra Årsmødet i Jægerrådet for Ringkøbing – Skjern kommune, afholdt den 18 FEB 2019 kl.
1900 i Højmark forsamlingshus.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
Valg af formand (hvis der er formandsvalg)der er ikke valg i 2018.
Rådets sammensætning i 2018. De foreninger der vil have en person i rådet skal have
personen klar til denne aften. Alle jagtforeninger har ret til 1 person i rådet.
Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet den 2019.
Indkomne forslag.
Eventuelt.

Ad. 1

Niels Olesen blev foreslået og valgt som dirigent.

Ad. 2

Formanden gennemgik rådet virke herunder lidt om NP Skjern Å, brugerrådene i
nord og syd, grønt råd hos kommunen, bekæmpelse af mårhunde som der i 2018 er
nedlagt ca. 300 af i vores kommune, lidt om arbejdet i hjortevildtgrupperne, igen lidt
om jagt på dåvildt her i 2019, jagt i de kommunale skove, ulvedebatten er aftaget lidt
i årets løb, strukturdebatten i DJ kører nu på højtryk og formanden takkede for
samarbejdet i rådsbestyrelsen.
Lars C. Rejkjær fortalte lidt om det nye forslag til den nye struktur i DJ.
Kredsformand var på podiet for at profilere nogle af DJ kurser i 2019, han omtalte
kort DJ puljen (164.000 Kr.) som jagtforeningerne kan søge, kredsårsmødet bliver i
2019 i Holstebro.
Norbert orienterede om DJ fokusområder med hensyn til fremtidig jagt i Danmark
som er stort værk, det er nu planlagt en mærkning af kronkalve for at blive lidt
klogere på vores kronvildt og senere afskydning af dette, Norbert var kort inde
omkring ulvedebatten i DK, Norbert orienterede om DJ budgettet for 2019 og slutte
af med lidt omkring de sociale medier.
Claus Lind Christensen orienterede om de nye jagttider og lidt om medlemsudvikling
i DJ, men først svarede han på spørgsmål til håndtering af ulvedebatten samt lidt om
forholdet mellem landbruget og DJ, 2997 medlemmer er vi i dag i kreds 2 for tiden og
har haft en nedgang på 8 medlemmer fra 2017 til 2018, og Claus synes vi skal gøre
lidt mere for de nye jægere, måske samlet i kommunen.

Ad. 3.

Genvalg af Hans Jørgen Dahl.

Ad. 4.

Nyt rådsmedlem:
Tue C. K. Madsen, Nr. Vium Troldhede Jagtforening.
Preben Overgaard, Herborg-Videbæk Jagtforening
Bo Nielsen, Holmland Jagtforening.
Jacob Jensen, Stauning
Afgående medlem:
Niels Olsen

Ad. 5.

Ikke valg i 2018.

Ad. 6.

De 11 pladser fordeles på næste jægerrådsmøde mellem medlemmer af rådet.

Ad. 7.

Ingen indkomne forslag.

Ad. 8.

Forskellige spørgsmål til NP Skjern Å.
Lidt skuffende fremmøde vi var ca. 40 jægere total til mødet.

Ole Lembcke Pedersen
Sekretær i jægerrådet

