Referat af JKF bestyrelsesmødet den 06 JUN 2013.
Dagsorden til rådsmødet.
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Velkommen og sidste nyt fra formanden.
Godkendelse af referat fra sidste møde.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Repræsentantskabsmøde 2013.
Gæstepladser i de kommunale skove.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund.
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Nyt fra kredsmøder.
Jagttider fremadrettet.
Sidste nyt angående vandmiljø planer.
Det jyske jagtmuseum.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle.

Ad.2

Intet at bemærke.

Ad.3

Intet at bemærke.

Ad.4

Bo omtalte at de har startet et markvildtlau på ca. 400 ha. Omkring Egeris, og det bliver spændende at
se hvordan det løber af stabelen.
Jagten på forsvarets arealer begynder nu at komme til udlejning se i øvrigt i bladet jæger.
Peter nævnte lidt om jagten i Albæk mose.
Hans Jørgen orienterede kort omkring hvordan Skjern Jagforening har drevet jagten i Albæk mose,
Derudover er man ved at starte et gåselau syd øst for Skjern by på ca. 300 ha.

Ad.5

Følgende blev drøftet: Nyt domicil til DJ. Kontingent. Seniormedlemskab. Udlån af penge.
Ole Jensen planlægger turen i bus med foreslået opsamling i Højmark og Tarm.

Ad.6

Alle jagtdage er udsendt til formændene så vi forventer nu at foreningerne klarer resten.

Ad.7

Intet nyt.

Ad.8

Niels Erik Jørgensen synes at det går bedre med udstyret og han har fået en medhjælper til at tjekke
vildtkameraerne, og der fanges en del mårhunde i øjeblikket vi er oppe på ca. 250.
Der er stadig lidt problemer med hvalpesyge blandt ræve, det kan ses på skorper langs mundvigene, der
opfordres til at vaccinere sine hunde, hvis det ikke allerede er gjort.
Der er udsat en steriliseret mårhund ud på Fyn.

Ad.9

I jægerforum syd har der været møde hvor Ole Daugård afrapporterede fra deres jagter. Så fortalte
sweisshundefører John Pedersen, at der været 848 eftersøgninger i bukkejagten samt 570 stk.
eftersøgninger i forbindelse med påkørsler.
Intet fra Nord.

Ad.10

Knud har lige fået ny hofte og er for tiden lidt stækket. Der har været hjortevildtmøde omkring Barde.
Politiet orienterede om den nye våbenlov. Jægernes dag bliver den 25 AUG 2013 i Holstebro.

Ad.11

Der bliver jagttid på dåvildt i Ringkøbing-Skjern kommune forventelig i DEC måned herfra 2013,
nærmere herom senere.

Ad.12

Intet nyt.

Ad.13

Jægerne lader udstoppe en kronhjort som lejes ud til museet efter nærmere regler, udstillingen starter
den 1 JUL 2013 på Strandgården, alle opfordres til at besøge museet hen over sommeren.

Ad.14

Intet nyt.

Ad.15

Næste møde bliver den 3 SEP 2013 på Strandgården klokken 1930.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
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