Bestyrelsesmøde i JKF Ikast/Brande tirsdag d.21.okt. 2014.
Kl. 19.00 i Ejstrupholm.
Afbud: Jan og Jesper
Referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Spørgsmål fra BJ vedr. punkt 7: Var beslutningen ikke, at hele bestyrelsen skulle deltage i mødet
med formanden for Hjortevildtgruppen? (FO spørger)

2. Underskrift på sidste mødes ref.
Diskussion om jagter på kommunale arealer i Ikast. Brande og Gludsted melder fra, da de ikke kan
arbejde med de regler, der er stillet op for deltagelse og betaling.

3. Ny dato for JKF – årsmødet
Onsdag d. 28. januar kl. 19.00 i Gludsted Skydecenter.
Mødet flyttes, da der er sammenfald med mødet i Struer, som har bestilt lokaler og
foredragsholder. (Kreds (Knud) og HB (Lars) deltager begge steder.
Årets tema bliver regulering. FO kontakter relevante personer til at holde et indlæg, som placeres
før Kredsen og Hovedbestyrelsens indlæg.
Annonce i Focus i Jæger og Focus i uge 3 (BJ).

4. Brev m. forslag fra Klovborg Jagtforening v. Elna om prøvejagt for jagttegnselever.
Ros til forslaget som sendes til Naturstyrelsen v. Poul Ravnsbæk.
Bilag

5. Finn orienterer om mødet afholdt af Naturstyrelsen Midtjylland i Harrild Hede d. 17.sep..
Gennemgang af skovens driftsplaner, der rækker 15 år frem, men revideres hvert 6. år.
Områderne inddeles i 3 kategorier: Skovdrift, naturpleje og aktivitetsområder.
Et eksempel på aktivitetsområde er St. Nørlund Syd med udgangspunkt i naturcenteret ved Harrild
Hede. På grund af økonomien, hvor skovdistriktet skal skabe et overskud på 4, 5 mio., er der dog
begrænsede midler til tiltag for publikum.
Planerne kommer til høring i december og offentliggøres digitalt.
Diskussion: Forsøge at få jæger i brugerrådet om 4 år, når der igen er valg. Også indsende forslaget
fra punkt 4 i forbindelse med høringen. Forslaget kunne indtænkes i planerne omkring Naturcenter
Harrild Hede.

6. Finn og Flemming skal til møde i Hjortevildtgruppen Midtjylland.
”Hvad skal vi sige?”
I uprioriteret rækkefølge kom følgende forslag på bordet efter en meget lang diskussion:
- Fredningstiderne er svære at forstå, og derfor anbefales det at tilstræbe at lave regler for større
områder.
- Statsskoven inviterer til nabojagter med ens regler for afskydning.
- Skyde smaldyr fra 1. september.

-

Skyde kalve fra 1.august ( i stedet for regulering)

7. Grønt råd ved Lars/Allan
Rågeregulering: Reguleret 342 unger ved 299 reder. 90 flere end sidste år, men bestanden er også
stigende. 37 skytter har deltaget i reguleringen.
Som noget nyt har en skytte deltaget i regulering i Brande hos privat.

8. Bordet rundt
-

-

Gludsted : JKF. Skydningen holdes d. 27.juni 2015. Vi bør finde et nyt navn til skydningen,
da navnet JKF erstattes af DJ Ikast-Brande i fremtiden.
God tilslutning til veterinærkursus. Holder to kurser, der er fuldt booket, desuden har man
sagt nej til 12 ansøgere.
Bording-Engesvang : Startet jagter op i Karup. Kommet godt i gang.
Munklinde : 80 års jubilæum i sommers. Opfordring til FO om at rundsende referater fra
kredsen.
Klovborg: I lørdags havde klubben 14 jagttegnselever på jagt på Valdemar Slot. Nedlagt 29
fasaner i 75 skud. Eleverne skulle selv rengøre vildtet og lave mad over bål.
Brande: Godt gang i hjortebane og flugtskydningsbane. Fået naboklager over støj, hvilket
bevirker, at højden på støjvolden hæves til 12 meter.

9. Orientering ved formanden
Orientering fra kredsbestyrelsesmøde

10. evt.

