Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 01. februar 2018
Tilstede: Per Fisker, Tage Toft, Linda Nielsen, Jan Thostrup, Knud Erik Jensen, Jaime Lauritzen, John Ø. Lund, Jens
Chr. Hedegaard og Kim Kiilerich.
Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.
Referater ikke klar. Afventer næste møde.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet.
a) Ny bestyrelse i Jægerrådet.
Farvel til Kurt Kristensen og goddag til Jaime Lauritzen.
b) Kort orientering fra kredsen.
Besked fra Norbert Ravnsbæk (20-12-2017), at Henrik Carstensen, formand i Herning Jagtforening har trukket
sig af personlige årsager.
c) Der er bestyrelsesmøde og møde med koordinatorerne i Aulum den 27. februar 2018.
d) Der er årsmøde i Kredsen den 17. marts i Dejbjerg. Viborg har 73 delegerede.
Mail fra kandidat til kredsbestyrelsen, Jesper Truelsen, om at han alligevel stiller op (havde tidligere trukket sit
kandidat).
e) Repræsentantskabsmøde i Vingsted den 05. maj 2018.
Fra Viborg Jægerråd deltager følgende: Jaime, Per, Jens Kr., Kim, Tage og Jan. Knud Erik deltager på den plads
Roum Jagtforening fik. Linda er som formand selvskreven.
Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).
Umiddelbart ingen kommentarer. Dog henvises til Ugeavisen Karup, der har en artikel om ”Er du klar til en tur
på mountainbike?”. Vi bør lave en ”modartikel” – evt. med interview med berørte lodsejere. Tage vil kontakte
Ugeavisen.
Pkt. 4) Evaluering af Årsmødet 2018.
50 personer/13 jagtforeninger var repræsenteret på mødet, der forløb godt. Rigtig god opbakning til Jægerrådet og dets virke.
Pkt. 5) Planlægning af dåvildtmøde.
Der bliver indkaldt til dåvildtmøde, hvor vi vil forsøge at få Niels Laustsen og Leif Gade fra Sydvesthimmerlands
Dåvildtlaug til at komme og fortælle om deres erfaringer med dåvildt. Knud Erik står for invitation af de to herrer og vil tillige være mødeleder.
Pkt. 6) Deltagelse i Hestemarked, Bjerringbro 2018?
Vi deltager ikke i år med baggrund i sidste års deltagelse.
Pkt. 7) Opfølgning på opgaver fra foregående møde.
Ingen udestående opgaver.
Pkt. 8) Eventuelt.
Jens Kr. har afleveret div. ræve- og mårhundefælder til John.
Linda har sagt ja tak til at deltage i Viborg Jagtforenings generalforsamling den 08. februar 2018 og komme
med indlæg omkring Jægerrådets opgaver og arbejde.

Jens Kr. oplyser, at der er etableret kontakt mellem Jagtforeningen og DCH, Bjerringbro vedr. hundetræningsfaciliteterne, så vi slipper ”tøjlerne” herfra.

John orienterede kort om en jagtulykke i Stoholm Jagtforening.
Pkt. 11) Næste møde.

Fastsat til den 24. april 2018 på Møllen.
Referent Jan Thostrup

