Referat af JKF årsmøde den 26 FEB 2014.
Dagsorden til årsmødet.
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning for Jagtforeningernes Kommunale Fælles virke.
3. Valg af formand.
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
5. indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
Indstillingen skal være kredsformanden i hænde senest 14 dage før kredsmødet, idet kredsformanden kan
vedtage en mere vidtgående indstillingsprocedure.
7, Indkomne forslag.
8. Foreningernes kandidat til JKF skal være klar til Åres mødet.
9. Eventuelt.

Ad.1

Bo Nielsen blev enstemmigt valgt.

Ad.2

Formanden bød velkommen til alle og startede sin beretning.
Det var første år med jagt på dåvildt og der blev nedlagt ca. 15 styk her i JKF området.
Der er også nedlagt vildsvin her i området i året løb, og der ses jævnligt vildsvin i området.
Formanden omtalte kort ulven men gik let hen over emnet.
Mårhunden ses også jævnligt i området men alt kører efter planen.
Formanden omtalte kort DN jagtsyn og det er ikke for sjov, set med jægerøjne.
19 MAR 2014 klokken 1930 kommer Claus Lind til Højmark for at fortælle lidt om DJ modtræk til DN
jagtsyn.
Nationalpark Skjern Å er kommet på tale igen og så må vi se hvad der sker.
DJ domicil er nu bestemt til at skulle ligge på Kalø, og processen kører videre.
DJ mål er at øge medlemstallet i DJ med 10 % frem til 2015.
Jagttidsforhandlingerne er afsluttet i vildtforvaltningsrådet og afleveret til ministeren og der ligger det
så og venter.
Kredsmødet bliver afholdt den 22 MAR 2014, se nærmere på DJ hjemmeside.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for samarbejdet i årets løb.
Bo Nielsen orienterede kort om arbejdet i det grønne råd, men der er ikke sket særlig meget.

Ad.3

Ingen valg.

Ad.4

Nuværende JKF bestyrelse er Hans J. Dahl, Ole Jensen, Bo Nielsen, Ole L. Pedersen, Poul E. Føhns,
Peter Nissen, Lone Meyer og Søren Krøjgård.

Ad.5

Ingen indstillinger i år.

Ad.6

I repræsentantskabsmødet deltager JKF bestyrelsen, samt Niels E. Jørgensen og en fra Nr.
Vium/Troldhede jagtforening.

Ad.7

Ingen forslag.

Ad.8

Nye foreninger der ønsker sæde i JKF var Ådum, Hvide Sande, Hoven og Herborg/Videbæk
jagtforening, Bo Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.

Ad.9

Vi fik en grundig orientering omkring opstarten af det ny etablerede markvildt i Nr. Vium/Troldhede.
Efter kaffen fik vi en kort orientering fra kredsformanden omkring DJ organisation og virke. Derefter
gennemgik vores HB medlem processen omkring placering af jagtens hus, som jo kommer til at ligge
på Kalø.
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