Referat af jægerrådsmødet den 20 JAN 2015.
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.(Lejekontrakter)
NATURA 2000 planer.
Jagt på NS arealer.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra kredsmøder.
Nyt fra hjortevildtgruppernes arbejde.
Årsmøde 2015.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle.(afbud fra Lone og Poul Erik)

Ad.2

Ingen bemærkninger ud over at Vorgod skydebane er jævnet med jorden.

Ad.3

Intet nyt fra det grønne råd da Lone er nede med sygdom.

Ad.4

Hans Jørgen har igen talt med kommunen omkring jagtlejekontrakter men intet nyt for nuværende men
vi følger op på sagen.
Carsten Riis Olesen kommer til Egehytten den 10 FEB 2015 klokken 1900, og fortæller om
agerhøneprojektet, alle er velkomne.

Ad.5

Der bliver indkaldt til et møde den 26 JAN 2015 i Aulum omkring NATURA 2000 planerne.
Er der nogen fra foreningerne der ønsker at deltage i mødet skal de kontakte Hans J. Dahl med det
samme.

Ad.6

Efter hvad miljøministeren melder ud nu så stoppes deres repræsentationsjagter og så skal deres arealer
lejes mere ud til jagt samt skal der væsentlig flere nyjægere på jagt på statens arealer.
Der vil komme mere herom senere.

Ad. 7

Intet seriøs nyt.

Ad. 8

Intet nyt.

Ad. 9

Intet nyt fra syd, der har været afholdt et møde i nord uden referat, den nye skovfoged Mads Bank
Mikkelsen er tiltrådt med ansvarsområde i Skjern Enge, Fjorden og Tipperne.

Ad.10

Til delegeret møde den 9 Maj 2015 må vi stille med 12 personer.
RASK natur vil Knud orientere om på vore årsmøder.
Vores bue korordinator mener de var lovet en trailer med udstyr til ca. 50.000,00 Kr. som de ikke har
fået, og det er han noget utilfreds med.
Ole Roed har anket afgørelsen i hans sag.
Kredsmødet bliver den 14 MAR 2015 på Dejbjerg Lund efterskole.

Ad.11

Der er indkaldt til de nye møder 2015 nærmere herom senere.
Af dåvildt er der nok skudt omkring 25 stykker i vores område, hvis der er nogen der mener at tallet er
væsentlig forkert vil vi gerne høre om det.

Ad.12

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

Ad.13

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

Ad.14

Intet nyt.

Ad. 15

Næste rådsmøde bliver den 3 FEB 2015 i Højmark klokken 1830.

Ole L. Pedersen
Sekretær i jægerrådet
25 42 58 40

