Referat af jægerrådsmødet Ringkøbing-Skjern den 03 FEB 2015.
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

Niels Olesen blev enstemmigt valgt.

Ad.2

Formanden bød velkommen til alle og startede sin beretning.
Det var andet år med jagt på dåvildt og der blev nedlagt ca. 40 styk her i området.
Formanden omtalte kort ulven men gik let hen over emnet.
Mårhunden ses stadig jævnligt i området men alt kører ikke efter planen og er ikke udryddet som
planlagt i 2015.
Den nye jagtprøve blev kort omtalt.
Fokus områder er fremadrettet agerhønen, trækvildtet og kronvildtet.
Nationalpark Skjern Å er kommet på tale igen og så må vi se hvad der sker og DJ ønsker sig en plads i
rådet hvis det kommer på tale igen.
DJ domicil er nu bestemt til at skulle ligge på Kalø, og processen kører videre men for langsomt.
Formanden omtalte kort jægerrådene både i nord og syd og lidt om nyjægerjagterne.
Formanden omtalte også lidt om NS plan for den kommende jagt på NS arealer som efter sigende synes
at kunne komme til at begunstige nyjægerne.
Husk nu vildtindberetningen her om kort tid ellers intet nyt jagtegn.
Formanden takkede den øvrige bestyrelse for samarbejdet i årets løb.

Ad.3

Formanden var på valg, og han blev genvalgt uden modkandidater.

Ad.4

Nuværende Rådsbestyrelse er Hans J. Dahl, Ole Jepsen, Kim Bjerre, Ole L. Pedersen, Poul E. Føhns,
Peter Nissen, Lone Meyer, Børge Nielsen, Jens Chr. Thomsen og Niels Olesen. Alle fortsætter.

Ad.5

Ingen indstillinger i år.

Ad.6

I repræsentantskabsmødet deltager jægerrådet.

Ad.7

Ingen forslag.

Ad.8

Nye foreninger der ønsker at komme på banen var der ingen af.

Ad.9

Knud Pedersen orienterede om RASK natur ved hjælp af power point som omhandlede:
R-Rig på oplevelser.
A-En autentisk natur.
S-En storslået natur.
K-En kompleks natur.
Alle kan gå ind på siden www.rasknatur.dk og svare på spørgsmålene hvis man har lyst.

Lars Jensen orientering handlede blandt andet om:
Markvildtlav.
Udsætningsforliget.
Hjortevildtet fremadrettede målsætning er forhandlet på plads, men det er ikke fastlagt hvordan vi
kommer derhen.
Trækvildtet
Jagtens hus kører meget stille fremad og der er ca. 50 personer der nu arbejder i Mørke på Djursland.
Lars gennemgik budgettet for 2015.
Handlingsplanen for jægerrådene blev gennemgået.
Årets jagtforening 2015.
Naturprisen har en dato der hedder 15 JUN 2015.
Vildtindberetning for 2014/2015 er nu.
Større opgaver de kommende år.
Harry Jensen mente ikke at jagten i de kommunale skove skulle udliciteres, det må man kunne komme
uden om mente han.
Børge Nielsen havde et par spørgsmål HB omkring medlemstallene.
Palle Pedersen havde et spørgsmål til budgettet, som Lars svarede på.
Per Sørensen ønsker en debat om kronvildt, som Lars svarede på.
Niels Olesen spurgte Knud om hans mening om reguleringsjagt.
Kim Bjerre ytrede sig også om reguleringsjagt.
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