Referat af jægerrådsmødet den 09 MAR 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.
Konstituering af bestyrelsen.
Nyt fra det grønne råd.
Nyt fra øvrige medlemmer.
Udlejning af kommunal jagt.
Jagt på NS arealer.
Sidste nyt angående ulve?
Sidste nyt angående mårhund?
Nyt fra jægerforum nord samt syd.
Forberedelse af kredsmødet den 14 MAR 2015.
Nyt fra hjortevildtgruppernes arbejde.
Jagtens hus.
Mailadresser.
Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde.

Ad.1

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

Ad.2

Ingen bemærkninger.

Ad.3

Hans Jørgen blev formand, næstformand Ole Jensen, Grønt rådsmedlem blev Lone Meyer og Ole L.
Pedersen blev sekretær.

Ad.4

Intet nyt.

Ad.5

Niels fortalte lidt om markvildt lavet og om nogen der havde meldt sig ud.
Hoven Jagtforening er i gang med at planlægge en flugtskydning hvor overskuddet skal gå til kræftens
bekæmpelse.
Nak og Æd i Højmark Forsamlingshus lader til at blive godt besøg næsten udsolgt.

Ad.6

Alle foreninger har fået tilsendt udbudsmaterialet direkte fra kommunen.
Rådet lægger op til at de personer der kommer til mødet den 18 MAR har kompetencer til at forhandle
hvis vi kommer dertil, og lægger op til udpræget samarbejde omkring den kommunale jagt.
Rådet lægger også op til at de foreninger der lejer jagten i dag fortsætter på de betingelser der er
beskrevet i udbudsmaterialet.

Ad. 7

Der er møde hos NS i næste uge og vi spændte på at høre om den fremtidige jagt NS arealer.

Ad. 8

Intet nyt.

Ad. 9

Intet nyt.

Ad.10

Intet nyt.

Ad.11

Mødet er planlagt efter den obligatoriske dagsorden se den i bladet jæger.

Ad.12

Der er meget stille omkring det i øjeblikket.

Ad.13

DJ er nu flyttet til Djursland, men spaden er stadig ikke stukket jorden endnu.

Ad.14

Intet nyt.

Ad. 15

Næste rådsmøde bliver inden den 9 MAJ.

Ole L. Pedersen
Sekretær i jægerrådet
25 42 58 40

