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Dagsorden. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 23 februar 

Ikke muligt da Linda er sygemeldt. Intet referat endnu. 

 

3. Indkommen post 

Information om ny hjemmeside.  

Der afholdes møde i Vejle den 20.5  

Lars Pultz inviteret. Flemming er stand-in for Knud.  

 

4. Beretning fra HB  (Lars Jensen) 

Lasershot: 

Der er bestilt laser shoot. Leverings termin er ukendt. 

Jan har tilbudt, at udstyr kan være hos ham i Skive. 

Håndtering af udstyr. Der skal aftales en pris og vilkår for udlån.   

Det anbefales enstemmigt, at udstyr tjekkes efter hvert udlån. 

Forslag til priser: Depositum kr. 300,- og leje kr. 200,- 

Lovteknisk: 

Under informationen om udstyr fremgik det, at der skal anvendes ”jagt våben”, hvilket formentlig giver pro-

blemer. Loven siger, at der ikke må ”udlånes” våben til ikke-jægere, eller også skal det være en skydeinstruktør 

på det pågældende våben. 

Spørgsmål: Brug af jagtvåben til arrangementer? Kan nogle af de gamle ”attrap våben” fra laser shot bruges? 

Lars  kikker på 3 attrap-jagtgevær til evt. events. 

Generelt lyder det til af være et spændende udstyr med mange muligheder, vi er på vej til at få i kredsen. 

 

 

Der kommer nyt tøj   fra fjeld ræven.  

Mere information på hjemmesiden?? (Ved ikke om dette er rigtigt.) 

 

Jagtens Hus: 

Der er stadig ikke kommet en tilladelse til at komme i gang med byggeriet. Sagen hænger i ministeriet.  

 

 

5. Kredsens økonomi (Jan) 

Der var 40, der ikke kom til kredsmødet, men de havde betalt (se vedlagte). 

Der kommer løbende penge ind fra frivillige jagtprøver  

Hunde prøver  

Det går fint med afregninger fra hunde  på nyt skema 
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6. Evaluering af kredsmødet 

Knud Pedersen:  Kommentar efter hver indlæg 

Indlæg fra Jesper Madsen var for langt.  

Lidt debat om det er for akademisk (deltager udtrykker dette) FDO 

 

7. Gennemgang af indkomne forslag til repræsentantskabsmødet 

Husk mødet 28. april  i Aulum for delegerede kl.  19. Svar til Knud  senest 24. april 2015, Knud klarer dette gen-

nem DJ, og de sender ud. 

Forslag A: Ingen kommentarer 

Forslag B: DJ mener ikke enig  

Forslag C:  DJ ikke enig  

Forslag D:  DJ er delt  

Forslag E: DJ er enig  

Forslag F: DJ  modforslag lavet af vedtægtsudvalget  

Forslag G: Som ovenfor 

Forslag H: DJ er enig 

Forslag I: DJ enig 

Forslag J: DJ ikke enig 

 

Vedtægt ændringer, bl.a. "JFK" rettet til Jægerråd o.s.v. 

Evt. 

 

 

8. Videresendelse af mails til jagtforeningerne  (hvad må videresendes?) 

Knud Pedersen: Hvad skal videresendes på mail …  kan være det bliver lettere med den nye mail hjemmeside 

Det må næsten altid videresendes. 

Evt. oprette små grupper, der kan abonnere på specielle områder 

  

 

9. Landsskuet (Er der noget, vi skal gøre anderledes?) 

Skal vi lave noget andet i år? 

Evt. nyt emne omkring strandjagt 

Evt.  genkende gåsevinger og afstandsbedømmelse af  silhuetter  

Resten på næste møde 

Salg af gaveartikler fra DJ;  Knud tjekker, om vi må? 
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10. Bordet rundt 

Lars Struer: Regulering af råger og måger er i gang. 

Flemming, Ikast-Brande: Bording/Engesvang er langt med sammenlægning af 3 ud af 4 jagtforeninger i gl. Ikast 

Jan, Skive: Et lille arrangement på Hjerl Hede den 20. maj, alle er velkomne. Dåvildt /hjortevildt Folder. Det 

vilde vest tilstande. Laver pænt prospekt til lodsejere. 

Arne, Herning: Møde med kommunen omkring ens retningslinjer angående jagtleje. Kursister deles ud på hjem- 

kommune ønskes. 

Ejvind, Holstebro: Problemer med mountain biker i skoven 

Johnny, Lemvig: Ulve meget kendt og fotovant. Meget hunde træning.  

Hans Jørgen, Skjern: Udbud angående alt jagt blandt alle jagtforeninger i kommunen. De foreninger, der havde 

det før udbudte, har det igen undtagen en. 

 

11. Evt. 

 

Referent  

Flemming Overgaard 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Knud Pedersen Lars Jensen Jan B. Rasmussen 

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Ejvind Grønbæk Hans Jørgen Dahl Flemming Overgaard  

 

____________________ ____________________ ____________________ 

Johnny Faurskov Lars Pultz Knudsen Arne Thomsen 

 

____________________ 

Linda Nielsen 

 

 


