Bestyrelsesmøde i Danmarks Jægerforbund
Ikast/Brande mandag den 12. januar 2015 i
Ejstrupholm (vært Gludsted)
Afbud :Lars, Allan, Jan, Elna, Jesper og Benny
Referat
1.

Godkendelse af dagsorden.

2. Underskrift af sidste mødes ref.

3. Formanden orienterer
- Formandsmøde i Odense samt henvisning til andre punkter på dagsordenen.
Drøftelse af en spirende utilfredshed med Jægerforbundet, som opleves som meget
topstyret.
4. Det nye navn.
Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande (Besluttet af ordet kommune ikke medtages)
5. Årsmødet i Danmarks jægerforbund Ikast/Brande onsdag den 28. januar i Gludsted kl. 19.00.
- Velkomst
- Valg af dirigent (Vi foreslår Lynge)
- Præsentation
- Beretning (Formand- Grønt råd, JKF-skydning (Elna)
- Deltagere ved rep.-mødet d. 9.maj: (6+1) Formanden, Nørre Snede, Ejstrupholm, Brande,
Isenvad, Blåhøj, Klovborg (herefter Munklinde, Ikast-Faurholt, Bording-Engesvang og
Gludsted)
- Indkomne forslag
- Eventuelt
- Indlæg om regulering, reguleringskorps osv.
- Indlæg ved kredsen
- Indlæg ved HB
(Kaffe ca. 20.30 )
6. Ref. fra møde m. formanden for Hjortevildtsgruppe Midtjylland ved Finn og Flemming.
Om krondyrforvaltning.
Der skal skydes flere hinder og kalve, alt er åbent for forhandling, men vi skal blive enige i
større områder, hvis vi skal have indflydelse.
Referat fra mødet ikke modtaget endnu (FO kontakter Hans)
(Ugen efter blev der holdt et tilsvarende møde, hvor større lodsejere og hjortelav var inviteret)
7. Ref. fra kredsmøde med Claus Lind om DJ, natursyn WWW.Rasknatur.dk
Lægger op til en diskussion i jagtforeningerne om de mange emner, der er nævnt.
Sørge for at holde et fælles møde for kredsens lokale DJ’ er, med henblik på at opnå enighed
omkring hjortevildt og DJ´s natursyn. (FO)

8. Grønt råd : mere politisk ….. hvem kan det? ……
Vi søger en person, der har tid og lyst til at indgå i den politiske del af arbejdet. Lars vil godt
fortsætte med arbejdet med regulering og jagter.
Hvis et af vores nuværende medlemmer er interesseret, bedes de hurtigt melde tilbage til FO,
eller sættes det på årsmødet. Hvis det bliver en person udefra må tilknytningen til Danmarks
Jægerforbund Ikast-Brande afklares.
9. Møde i hjortevildsgruppe Sydjylland torsdag den 22. januar. hvem vil med (Brande, Blåhøj
tænker jeg )
FO og Finn deltager. Blåhøj og Brande kontaktes med henblik på deltagelse.
10. Møde række
Udsat
11. Forholdet til DJ
Holdningen er, at DJ er for topstyret. Vi oplever blandt vores medlemmer stigende
frustrationer over mange beslutninger, fx om jagttider.
12. Bordet rundt:
- Martin: Mødekultur – 6 afbud til et møde, hvor man selv har været med til at
bestemme datoen?
- Foredrag med Freddy Wulf på Ikast bibliotek torsdag d. 26. feb. kl. 19.00
- Flugtskydning i Ruskær: Start lørdag d. 7. feb. kl. 12.00 herefter skydning hver lørdag i
februar og marts.
- Lynge: Flugtskydningen starter søndag d. 1. feb. kl. 10-12. Herefter skydning hver
søndag i samme tidsrum i feb. og marts.
- Finn: Den fælles jagttegnsundervisning med Gludsted og Ejstrupholm er netop startet.
- Ny formand: Leif Thykær (21253888)
- Finn fortsætter som Nørre Snedes repræsentant i DJ Ikast-Brande
- Bent: Skydningen på Højderyggen starter lørdag d. 14.marts 9.30 – 12.00
13. Eventuelt
Et godt møde med mange gode diskussioner (også lidt uden for dagsordenen.)

