Referat af JKF bestyrelsesmødet den 26 OKT 2014.
Dagsorden til rådsmødet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
NATURA 2000 planer.
Gæstepladser i de kommunale skove.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra kredsmøder.
Nyt fra hjortevildtgruppernes arbejde(3 mand den 10 NOV)
Årsmøde 2015.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle.(afbud fra Peter Nissen og Jens Kristian Thomsen)
2014 var igen et godt landskue for DJ.
Jagt og mennesker på Hjerl Hede var også godt besøgt.
Skive kommune er begyndt at kikke på nye jagtlejekontrakter hos dem.
Vores gamle formand Ole Roed tabte sagen mod DJ.

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Lone har sendt 39 mail rundt fra det grønne råd siden sidst, og der har været afholdt 2 møder.
Søndervig i fremtiden det sidste is hus inden London og certificering af de kommunale skove.

Ad.4

I Skjern arbejder de med ny støjvold omkring Skyggehus banen, haglskydeprøver er afholdt med ca. 90
skytter og der er forsøgt med nogle gåselau syd øst for Skjern by men det er i opstartsfasen.
Der er nedlagt en hvid dåhjort i Dejbjerg plantage hvilket medførte en tur til politiet for den ansvarlige
jæger.

Ad.5

Intet nyt.

Ad.6

Kører efter planen.

Ad. 7

Intet nyt.

Ad. 8

Intet nyt.

Ad. 9

Intet nyt fra syd, der har været afholdt et møde i nord uden referat.

Ad.10

Næste kredsmøde bliver den 25 NOV 2014.

Ad.11

Der er indkaldt til møde den 10 NOV 2014 i Aulum der må komme 3 mand fra hver JKF:
Hans J. Dahl, Kim Bjerre og Ole Jensen.

Ad.12

Årsmøde 2015 bliver den 03 FEB 2015 i Højmark Forsamlingshus klokken 1930.
Kredsmødet bliver den 14 MAR 2015.

Ad.13

DJ flytter nu adresse til Kalø, men spaden er ikke stukket jorden endnu.

Ad.14

Intet nyt.

Ad. 15

Næste JKF møde 9 DEC 2014 i Højmark klokken 1900 med Ole Jensen som tovholder.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
25 42 58 40

