Referat af JKF bestyrelsesmødet den 18 MAR 2013.
Dagsorden til rådsmødet.
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Velkommen og sidste nyt fra formanden herunder konstituering.
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.
Nyt fra kredsmøder.
Sidste nyt angående natura 2000 planer.
Sidste nyt angående vandmiljø planer.
Det jyske jagtmuseum.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

.

Ad.1

Formanden bød velkommen til alle og vi startede med en kort præsentation af alle.
Derefter en kort gennemgang af årsmødet som af nogen opfattes som et møde kun for formænd, men
det er et møde for alle der medlemmer af DJ.
DJ ser stadig på nyt domicil og der er nedsat en arbejdsgruppe.

Ad.2

Intet at bemærke.

Ad.3

Ved ansøgning om opgravning af søer, vil det være en god ide at tale med kommunen inden man søger
hvis man ønsker at udsætte ænder.

Ad.4

Nye prisforslag for leje af forsvarets arealer blev gennemgået.
Peter har lavet lidt statistik, der er nedlagt ca. 2100 styk vildt i 2012 i Skjern Enge.
Der er afslutningsmøde i SÅDJ den 20 MAR 2013 i Borrislejren med ca. 60 tilmeldte.
Bo omtalte mødet de har afholdt om markvildtets vilkår.

Ad.5

Der er tilmeldt 11 mand lige nu men vi skulle gerne blive 13 personer i alt.

Ad.6

Jeg vil hermed gerne opfordre de jagtforeninger der har kommunal jagt, til at melde jagtdatoerne ind til
mig snarrest for 2013/2014, og senest den 15 APR 2013.

Ad.7

Vi er enige om at vi som JKF bestyrelse ikke for nuværende skal foretage os noget omkring ulvene, der
er dog set ulv flere steder her på egnen.

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.
Vi har 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.

Ad.9

Der er møde den 9 APR 2013 i Blåvandshuk, intet nyt fra det nordlige distrikt.

Ad.10

Kreds 2 har nu 15920 medlemmer af DJ. Der er godt nok ingen penge i JKF, men der kan godt søges
til arrangementer hvis man ønsker det. Niels E. Jørgensen meddelte, at der nu er oprettet to gåselau,
som skal samarbejde om gåsejagten.
DJ nye formand og direktør fortalte lidt om livets gang i Rødovre, de forventer et overskud på 1.4 mil.
Landsskuet bliver i den 4, 5 og 6 JUL 2013 i Herning.

Ad.11

Planerne kører efter planen.

Ad.12

Der er stadig lidt udfordringer omring randzonerne men kører de.

Ad.13

Jægerne lader udstoppe en kronhjort som lejes ud til museet efter nærmere regler, udstillingen starter
den 1 JUN 2013 på Strandgården.

Ad.14

Intet nyt.

Ad.15

Næste møde bliver den 6 JUN 2013 i Egeris i ”Egehytten” klokken 1930.

Ole L. Pedersen
Sekretær i JKF
25 42 58 40

