Referat af JKF årsmøde den 7 FEB 2013.
Dagsorden til årsmødet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning for jagtforeningernes kommunale fællesråds (JKF) virke siden sidste
årsmøde.
Orientering fra reguleringsjægerne.
Valg af formand. (der afholdes ikke valg i 2013)
Orientering om bestyrelsens sammensætning.
Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet den 15 JUN 2013.
Indkomne forslag.
Valg til jægerforum både for skovdistrikt Blåvandshuk og Vestjylland.
Valg til hjortevildtgruppen Sydjylland.
Eventuelt.

.

Ad.1

Kristian Vang blev valgt.

Ad.2

Formanden bød velkommen til alle og han startede med at nævne at DJ havde fået ny formand i 2012.
Formanden opfordrede til at vi alle skulle prøve at skaffe nye medlemmer og samtidig prøve at holde på
de gamle medlemmer, så lang tid som muligt.
DJ arbejder seriøst på et nyt domicil.
Formanden omtalte kort at vandplanerne er skudt til hjørne.
Der var også tale om bræmmer langs vandløb og alt det bøvl det har givet, og det ser nu ud til at det er
landmændene selv, der skal vurdere om der skal være bræmmer eller ej.
Der var ikke meget fra det grønne råd, der har ikke været afholdt mange møder.
Formanden omtalte kort ulven.
Der bliver nok jagt på dåvildt herfra 2013 i december måned, men derom nærmere.
Jagttidsforhandlingerne er skubbet et år.
Hjortens vandring mod vest er ved at tage form, udstillingen bliver på strandgården.
Gåseforvaltning hvad er det, det er en plan der går ud på at der skal skydes flere gæs.
Kommunal jagt kører efter planen.
Formanden foreslog at alle jægere i kommunen skulle give 100,00 kr. om året til køb af noget areal et
sted i kommunen.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for samarbejdet i årets løb.

Ad.3

Niels Erik Jørgensen synes at det går bedre med udstyret og han har fået et par medhjælpere til at tjekke
vildtkameraerne, og der fanges en del mårhunde i øjeblikket, vi er nu oppe på ca. 300 i Jylland.
Vi har lidt 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.
Niels Erik var inde omkring forvaltningsplanen for gæs, der er i dag ca. 78 000 styk kortnæbbede gæs,
men man vil gerne ned på en ynglebestand på ca. 60 000 styk.
Der er udpeget 2 områder der går i gang fra 2013 i fuldt omfang.
Der mangles en mand til at køre kredsens hjemmeside så kender i en der har lyst så meld ind nu.

Ad.4

Ikke valg i år.

Ad.5

Ole Jensen blev indstemt ellers bliver resten på nær Kristian Vang.

Ad.6

Intet valg.

Ad.7

Sigvald Graversen, Niels Erik Jørgensen og Jens Chr. Thomsen har meldt sig til repræntantskabsmødet.

Ad.8

Ingen.

Ad.9

Genvalg til SNS Blåvandshuk og genvalg SNS Vestjylland.

Ad.10

Hoven jagtforening finder en mand til hjortevildtgruppen Sydjylland.

Ad.11

Harry Jensen fortalte kort om Strandgården og kvitterede for sponsoratet til hjorten.
Lars Jensen orienterede kort om status i arbejdet i hovedbestyrelsen herunder:
Markvildtslav.
Samarbejde på tværs af alle organisationer.
Den nye jagtprøve.
Den nye strategi.
Hjortevildtforvaltning

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
25 42 58 40

