Referat af rådsmødet afholdt den 18 FEB 2019 i Højmark Forsamlingshus.
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.
Årsmøde 2019 samme aften samme sted.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Sidste nyt angående regulering af vildsvin.
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 gennemgik lidt om hans senere årsmødeberetning.
Mårhundedebatten kommer på grønt råds mødet ved kommunen næste gang.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

Se referat fra årsmødet.

Ad.4

Intet nyt.

Ad.5

Intet nyt.

Ad. 6

Det er sidste år med den nuværende kontrakt, og vi ønsker nu at de jagtforeninger der
lejer jagt af kommunen melder deres jagtdatoer ind til sekretæren. Husk nu at melde
til kommunen hvad der er nedlagt i det forgangne års løb.

Ad.7

Der er indtil nu kun nedlagt 7 til 8 vildsvin i det sønderjyske på grund af den milde
vinter.

Ad.8

Der bliver tilsyneladende færre og færre ulve i vores område, og man forsøger nu om
man kan fange nogle, for derefter at GPS mærke dem.

Ad.9

DJ prøver stadig at skaffe penge til noget der ligner skydepræmier.

Ad.10

Børge fortalte lidt om regulering af skarv, tilladelsen fås ved henvendelse på denne
adresse ”skarv@skjernaasam.dk” og det gælder for hele Skjern å systemet.

Ad.11

Der er intet nyt.

Ad.12

Der er intet nyt.

Ad.13

Der bliver nu afholdt et borgermøde den 6 MAR 2019, i Skjern Kulturcenter klokken
1900, så mød op her for at høre om sidste nyt om NP Skjern Å.

Ad.14

Intet nyt.

Ad.15

Næste møde aftales senere.
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