Referat fra Årsmødet i Jægerrådet for Ringkøbing – Skjern kommune, afholdt den 29 JAN 2020 kl.
1900 i Højmark forsamlingshus.
Fremmødte: 18 ud af de 31 foreninger var fremmødte se vedhæftede skema.(53 m/k)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
Valg af formand (hvis der er formandsvalg)der er ikke valg i 2020.
Rådets sammensætning i 2020. 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.
5. Indstilling af indtil 2 kandidater til hovedbestyrelsen og suppleanter for disse.
6. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet den 2020.
7. Indkomne forslag.(ingen)
8. Indlæg ved Jan B. Rasmussen
9. Indlæg ved Norbert Ravnsbæk
10. Indlæg ved ny jæger koordinator Freja Chalotte
11. Eventuelt
Ad. 1

Børge Nielsen blev foreslået og valgt som dirigent.

Ad. 2

Formanden gennemgik rådets virke herunder lidt om NP Skjern Å samt den
lodsejerdebat der kører lige nu, lidt om brugerrådene i nord og syd, grønt råd hos
kommunen, der var lidt om den kommunale jagt, bekæmpelse af mårhunde som der
i 2019 er nedlagt rigtig mange af i vores kommune, lidt om arbejdet i
hjortevildtgrupperne og det blev nævnt at vi mangler en ny formand i
hjortevildtgruppen, Jan F. Madsen har tilkendegivet at han gerne vil opstille
og Jægerrådet har indstillet ham, og det har han sagt ja til, igen lidt om jagt på dåvildt
her i 2020, nye jagtlejekontrakter i de kommunale skove, lidt om ulvedebatten som
nu er aftaget lidt i årets løb, lidt om strukturdebatten i DJ som nu kører stille og roligt
og afslutningsvis takkede formanden for samarbejdet i rådsbestyrelsen, samt
takkede alle der kæmper og gør noget for jagtens sag.

Ad. 3.

Ingen valg.

Ad. 4.

Nyt rådsmedlem:
Ingen nye efter opråb af de nuværende som sidder i rådet.

Ad. 5.

Norbert Ravnsbæk og Lars C. Rejkjær blev valgt som opstillet herfra dette råd, og her
var der nogle kritiske spørgsmål til Lars, omkring hans opstilling, fra Ringkøbing

Jægerforbund, kontra hans øvrige bestyrelsesposter inden for landbruget, som Lars
måtte svare på.
39 stemte for opstilling af 2 kandidater og 11 stemte for opstilling af kun 1 kandidat.
Ad. 6.

De 9 pladser fordeles på næste jægerrådsmøde mellem medlemmer af rådet.

Ad. 7.

Ingen indkomne forslag.

Ad. 8.

Vores nye kredsformand var på podiet for at profilere sig selv, og han sidder også i
kredsbestyrelsen som næstformand, kredsårsmødet bliver i 2020 afholdt den 15
MAR, nærmere herom senere.

Ad. 9.

Norbert orienterede om DJ fokusområder med hensyn til fremtidig jagt i Danmark
som er stort værk, og talte en del jagt på kronvildt, der blev kikket lidt på
medlemssituationen, Norbert var kort inde omkring ulvedebatten i DK, Norbert
orienterede lidt om DJ budgettet for 2020, som ser ok ud. Norbert kommenterede
også lige det spørgeskema der er sendt ud til jægerne, og afsluttede ganske kort med
at nævne lidt om den nye stukturdebat i DJ.

Ad. 10.

Freja fortalte lidt om sig selv som ny jæger, og er nu ny jæger koordinator. Jagt er
ikke en selvfølge mener hun, men noget vi skal passe på, vi vil vide hvor vores mad
kommer fra, vi vil ud i naturen, gerne sammen med vore børn, vi ønsker et frirum, vi
skal fortælle de gode historier, de nye jægere skal i fokus, og hvad med et
velkomstbrev fra jagtforeningen og så mener hun at vi skal bruge de sociale medier
fuldt ud.

Ad. 11.

Persondata mødet i Højmark den 20 FEB 2020 er nu på plads.

Ole Lembcke Pedersen
Sekretær i jægerrådet

