Referat af rådsmødet afholdt den 11 DEC 2018 klokken 1800 i Højmark.
Dagsorden til rådsmødet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Året der næsten er gået.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Hans Jørgen bød velkommen.
Formanden havde været til mårhundemøde hele dagen og emnet var skydepræmier på
mårhunde. Miljøministerriet vil måske smide 600.000,00 i en pulje til mårhund og
vaskebjørn. Forslaget er 500,00 kr. per voksen dyr samt 200,00 kr. per hvalp(første 3
hvalpe uden præmie). DOF ønsker at vente lidt inden deres endelige udmelding om
hvad de vil.
Det bedste tilbud på kameraer er kommet fra Land og Fritid.
Kredsmøde bliver den 23 MAR 2019 i Idom.
16 JAN 2019 klokken 1900 i Højmark kommer Matsvani jagtrejser og fortæller lidt
om deres tilbud af jagtrejser.
Strukturudvalget har holdt en del møder og der begynder at tegne sig et billede af en
lidt slankere organisation, men nogen mener at det hele går lidt for stærkt.
Knud Måbjerg er blevet ny hundekoordinator.

Ad.2

Godkendt.

Ad.3

Intet nyt.

Ad.4

Niels Olesen bliver næste gang 70 år og meddelte at han ønsker at stoppe og Tue K.
Madsen nok tager over. Ole Jensen meddelte at der kommer et skydelederkursus den
13 ARR 2019 i Højmark(https://flexbillet.dk/dj-kursus/event/e5pqq6).
Sedinius Plantage er efterhånden umulig at holde jagt i, på grund af andre
aktiviteter(rollespil) er der noget at gøre ved det.

Ad.5

Nationalparkprocessen er nu nået til grænsedragningsproblematikken og
arbejdsgruppen mødes næste gang på Skarrildhus.

Ad.6

18 FEB 2019 er der jægerrådsårsmøde, og er der nogen der ønsker at stille op som
formandskandidat, skal de give besked til den nuværende formand, senest 14 dage før
mødet.
Næste møde i jægerrådet bliver onsdag den 6 FEB 2019.

Ole L. Pedersen
Sekretær i Jægerrådet
25 42 58 40

