JKF bestyrelsesmøde onsdag d. 19.feb.
2014 i Brande
Afbud fra Martin, Lars og Jan
Referat
1. Godkendelse af sidste mødes referat. Godk.
2. Evaluering af JKF årsmøde.
Mødet blev for langtrukket, men der skal dog være plads til diskussioner. Længerevarende foredrag
må placeres på andre tidspunkter.
I skyndingen fik FO ikke takket Peter Jørgensen for indsatsen i JKF gennem årene, og det beklager
Flemming meget, men hermed er der sagt tak.
Diskussion af Mads Flinterups indlæg, og DJ´s holdning til ulven. DJ repræsenterer efter vores
mening ikke den menige jægers holdning, men vi erkender, at politikken kan være den bedste i
situationen.
3. Indstilling af formand til Hjortevildtgruppe Midtjylland og Sydjylland.
Karsten Brandt Pedersen fra Sunds indstilles som repræsentant I Hjortevildtgruppe Midtjylland.
Karsten er medlem i Munklinde.Han er schweisshundefører, og han har tidligere siddet i
bestyrelsen for schweisshundeførerforeningen.
Vi har ingen indstilling til Hjortevildtgruppe Sydjylland.
4. Kikke på forslaget vedrørende arbejdsrutine for formand i hjortevildts gruppen.
Forslaget fra årsmødet sendes til behandling på kredsmødet.
Nørre Snede og Ejstrupholm fremsender desuden følgende:
- Hjortevildtgruppens forankring i jægerregi.
For at forbedre kommunikationen mellem jægerne og formanden for hjortevildgruppen
forpligtiges formanden for hjortevildtgruppen til to gange om året at holde møde med
formændene for alle JKF-erne i sit område.
5. Kikke på måden, vi udvælger de delegerede til repræsentantskabsmødet.
Forslag fra Bent Jensen om, at beslutningen, om at medlem af Grønt Råd er fast repræsentant,
slettes, blev vedtaget.
Deltagere i 2014 i rækkefølge: Formanden, Blåhøj, Klovborg, Munklinde, Ikast-Faurholt, BordingEngesvang og Gludsted (og herefter Nørre Snede, Ejstrupholm, Brande og Isenvad).
Dette gælder så også for Munklinde i 2014.
NB: Pladsen tilfalder jagtforeningen, så jagtforeningen bestemmer, hvem der deltager og melder
navnet til Flemming (formanden for JKF). Såfremt formanden ikke har fået endelig tilmelding til
repræsentantskabsmødet senest 1.marts tildeles pladsen til den næste på listen.
(I 2014 sættes fristen undtagelsesvist til 6.marts. pga. af ændringen)

6. Konstituering
 Formand: Flemming Overgaard
 Næstformand: Finn Krogh
 Grønt Råd. Lars Bitsch og Allan Stær
 Sekretær: Bent Jensen

7. Mødekalender samt ny seddel på medlemmers tlf., mail og lignende
Mødekalenderen søges tilpasset møderne i kredsen. FO sender forslag til mødedatoer.
Adresselister udsendes med referatet. Rettelser til sekretæren snarest muligt

8. Bordet rundt
Elna (Klovborg): Ønske om møde i flugtskydningsudvalget.
Om Jæger. Mange medlemmer har ikke fået bladet eller fik det for sent. For dårligt.
Lynge (Gludsted) Voldsom kritik fra medlemmer af, at foreningsmeddelelser ikke er i Jæger mere.
(Kritikken blev bakket op fra flere sider)
Jens (Brande): Ny formand: Benny Pedersen, som også indtræder i JKF.
Flemming O. Aflyst alle rævejagter.
9. Evt
Drøftelse af måder til at sælge jægersagen på.
- Blåhøj: god oplevelse med at lave en jagtsti ved en byfest.
- Ejstrupholm: gode erfaringer med madaftener for alle.
FO afrundede mødet med en tak til Jens for samarbejdet i JKF og en velkomst til Lynge, der nu
havde deltaget i sit første JKF møde.

