KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

Kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 19:00,
Skyggehusvej 3 6900 Skjern
Tilstede: Alle kredsbestyrelsesmedlemmer. Jacob Boni Jacobesen deltager under pkt. 5.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Godkendelse af dagsorden
Underskrivelse af referat
Ansøgning og tilskud, Jagtforeningspuljen. Behandlet pr. mail
Planlægning af jægerrådsmøder 2019
Besøg af hjortevildtformanden (ca. kl. 20.) vedr. det videre samarbejde (Jægerråd/backinggruppe)
Arrangementer 2019 i kreds 2
Beretning fra HB (Norbert)
Kredsens økonomi (Jan)
Udvikling af arbejdet i kredsbestyrelsen
Orientering fra de enkelte kredsbestyrelsesmedlemmer
Næste ordinære kredsbestyrelsesmøde
Evt.

Ad.1:
Dagsorden godkendt uden bemærkninger
Ad.2:
Referatet underskrevet
Ad.3:
Resterende budgetbeløb er tildelt hhv. Nees-Bøvling-Lemvig Jagtforening til støjskærme, ca. kr. 69.000 og Ruskjær
Jagtforening til autoopkald, ca. kr. 14.000.
Ad.4:
Jægerrådsmøderne i januar og februar 2019 er alle planlagte og vil blive indkaldt via Jæger, ligesom de findes på
kredsens hjemmeside.
Ad.5:
Jacob Boni Jacobsen orienterede om arbejdet som formand for hjortevildtgruppe Vestjylland.
Jacob har afholdt møder med jagtforeninger, laug, større jordbesiddere m.fl. angående afskydningspolitikken af hjorte.
Han har samlet referater og afskydningstal for de sidste fire år. Mange nye personer har indberettet afskydningstal.
Historierne om ”brådne kar” er der, men fakta er ligeledes, at det ikke ser nært så slemt ud som forventet.
Det er Jacobs opfattelse af samtale, samtale og atter samtale vil medvirke til, at afskydningstallene for kronhjorte vil blive
væsentlig bedre, og det ses allerede nu, at jægerne er på den rette vej.
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Der er oprettet indsamlings- og videngrupper for Ulfborg og Feldborg, derimod kniber det stadig med personer, der vil og
kan hjælpe omkring Klosterheden.
Det aftaltes, at det skal forsøges at finde to personer i hvert jægerråd, der kan samarbejde med Jacob om indsamling af
viden m.m. Deadline for tilmelding af personer blev fastsat til den 1. december.
Ad.6:
Det aftaltes, at kredsen i 2019 deltager i arrangementer ved såvel Landsskuet i Herning som på Hjerl Hede. Ligeledes vil
der være en positiv holdning hvis ”Åben Landbrug” igen henvender sig.
Det udtryktes frustrationer over at DJ’s udstyr kan langtidsreserveres af jagtforeninger til mindre arrangementer, og
derfor ikke er en mulighed for de større arrangementer som afholdes på kredsniveau, og som først kan planlægges på et
senere tidspunkt.
Helt aktuel er Lasersport udstyret booked på nuværende tidspunkt og kan således ikke benyttes på Hjerl Hede i 2019.
Det henstilles igen til HB, at der ændres på reglerne, sådan at foreninger ikke kan booke før 1. januar det pågældende år
for benyttelse.
Dette vil give kredsene mulighed for at planlægge og budgettere så kredsenes reservationer kan foreligge senest ultimo
december.
Ad.7:
Bestyrelsesforsikring: Igangsættes, så de juridiske enheder i DJ bliver forsikret. Dvs. kredsbestyrelser,
Jægerrådsbestyrelser og koordinatorer mv.
Ulvesagen: Orientering omkring baggrund for beslutning på HB-mødet den 26.10.2018
Deles i to områder. Det juridiske og medlemskabet.
Udstillingspuljens midler i 2019 fordeles således:
Kreds 1, 45.000, Kreds 2, 60.000, Kreds 3, 20.000, Kreds 4, 60.000, Kreds 5, 50.000, Kreds 6, 10.000, Kreds 7, 75.000,
Kreds 8, 40.000, I alt 360.000.
Ad8:
Kredsens regnskabsbalance på aktiviteter ser pænt ud. Pr. 1. oktober var restbudgettet på
kr. 184.783.
Grundet ekstraordinær stor tilslutning til de frivillige jagtprøver har der været et overskud ved denne aktivitet på kr.
11.470.
Omkostninger til fremstødsaktiviteter i 2018 har været som følger:
Hjerl Hede, kr. 20.000, Landsskuet, Herning, kr. 2.200 og ca. kr. 1.000 til Åben Landbrug.
Ad.9:
Med begrundelse til det kommende arbejde og beslutninger vedr. ny struktur i DJ, udsættes punktet til drøftelse i et
forårsmøde.
Ad.10:
Jesper: Laser Sport er reserveret til Landsskuet 3-8/7 2019. Bliver leveret til Jesper.
Henvendelse fra Blåhøj Jagtforening som ønsker haglskydeprøven til Blåhøj.
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Det er Naturstyrelsen der godkender stederne for prøverne, men ønsket er, at relevante personer i kredsen vil se
på mulighederne for at afholde prøver flere steder i kredsen, uden kategoriske afvisninger.
Der er mange gratis kurser under Danmarks Jægerforbund. Det er vigtigt at formidle alle de gode kurser, så de ikke
bliver aflyst. De kan ses på DJ hjemmeside.
Formanden har selv deltaget i det første modul af DJ lederkursus. Det var godt, og hvor man også møder andre der
brænder for jagtens sag.
Vi har ikke en Frivillig jagtprøve koordinator. Men vi prøver at få datoer til næste år på plads.
Formanden informerede i øvrigt om, at han havde været vidne til, at DJ’s kursusmedarbejdere direkte havde talt og
argumenteret i mod DJ’s officielle politikker omkring arealforvaltning.
Kredsens HB medlem blev anmodet om, at fremføre dette problem for HB.
Hans Jørn: Har afholdt møde med DOF ang. evt. tilskud til mårhundearbejdet. DOF henviser alene til jagttegnsmidlerne
.
Ringkøbing-Skjern Kommune har bevilget kr. 20.000 + moms til indkøb af kameraer m.m.
Der er indkøbt 25 stk. kameraer til en pris af kr. 2.500 per stk.
Der er skudt 250 mårhunde i perioden aug./sept./okt.
Flemming: Der har været afholdt riffelprøve i Ruskjær.
Bjarne: Der har været afholdt bestyrelsesmøde med primært orientering og planlægning af kommende jægerrådsmøde.
Jan: Har ikke afholdt møde siden sidste KB møde.
Jægerrådet har sendt ansøgning i samråd med de grønne råd i Skive kommune, til teknisk forvaltning i kommunen,
angående støtte til den lokale Mårhunde bekæmpelse. Modtaget med stor forståelse for det store arbejde DJ
repræsentanter gør i lokalområdet, ligeledes opbakning fra de andre ”grønne” organisationer i rådet.
Kommunens ansvarlige byrådsmedlem ville gerne se på muligheden for økonomisk støtte, men KUN såfremt, de andre
organisationer ville give en økonomisk støtte på samme niveau som DJ.
Jægerrådet må herefter erkende, at det formentlig ikke lykkedes at få denne opbakning lokalt, men håber at DJ om
muligt kunne være behjælpelige med at påvirke de berørte organisationer.
Frank: Der er afholdt bestyrelsesmøde. Mårhundeproblematikken også diskuteret her.
Lars: Har afholdt naturplejemøde i Struer Kommune mede deltagelse af jægerråd og kommunalpolitikkere.
Linda: Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Jægerrådet i september og et nyt er planlagt til den 22. november, hvor
bl.a. årsmødet skal planlægges. Det grønne Råd har haft møde med Viborg Trial Arena, hvor bl.a. forstyrrelserne ved
natkørsel med lys på mountain bikes blev drøftet, da der er problemer med denne færdsel i nogle af kommunens skove.
Primo september har der været afholdt bestyrelsesmøde i Foreningen til naturbevarelse i Stevnstrup Enge med henblik
på planlægning af årets jagter, hvoraf den første er afholdt den 21. oktober med 27 deltagere. En aften i ugerne 47 og 48
afholdes en planlagt trækjagt for medlemmer af jagtforeninger i Viborg Kommune. Der afholdes yderligere 2 drivjagter i
november og december.

Side 3 af 4

KREDS 2 MIDT VESTJYLLAND

Medio september var 3 repræsentanter fra Jægerrådets bestyrelse sammen med Jesper Truelsen på en stand ved
Åbent Landbrug på Statens Forsøgsgård i Foulum ved Viborg.
Desuden har Linda deltaget i de 4 første møder i Strukturudvalget i perioden fra 23. september til 24. oktober.
Ad.11:
Næste bestyrelsesmøde er aftalt til den 29. november. Sted mødested meddeles senere.
Ad.12:
Arne påtaler mangelfuld annoncering af strukturmøde i Aulum. Et forhold kredsbestyrelsen var enige i.
Lars, som kredsens web-redaktør, var noget uforståeligt overfor, hvorfor kredsens hjemmeside ikke var blevet benyttet,
hvilket havde været særdeles rimeligt.
Flere jægerråd udtrykte frustration over manglende samarbejde med Naturstyrelsen omkring mårhundereguleringen.
Det er jægerrådenes opfattelse, at DJ’s medlemmer ville være i stand til at regulere mårhund væsentlig bedre hvis der
kunne stilles midler til rådighed.
Norbert blev anmodet om at frembringe dette for HB, med ønsket om, at DJ overtager bekæmpelsen af mårhund samt
de midler der i dag ydes til Naturstyrelsen for deres medvirken.
Referent: BF

________________________
Jesper Truelsen

________________________
Norbert Ravnsbæk

________________________
Jan B. Rasmussen

________________________
Frank. B. Andersen

________________________
Hans Jørn Dahl

________________________
Flemming Overgaard

________________________
Lars Pultz Knudsen

________________________
Arne Thomsen

________________________
Linda Nielsen

________________________
Bjarne From
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