Bestyrelsesmøde i Danmarks Jægerforbund
Ikast-Brande`s mandag d. 15.juni på
Højderyggens skydecenter
Afbud. Jesper og Jan
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af sidste mødes ref.
3. Formanden orienterer. Post mm.
- Ungskue i Herning: DJ repræsenteret igen. Hvis man kan hjælpe, kan man kontakte
kredsformanden.
- Fra Lars: Første spadestik i Kalø
- Kredsmøde 2016: Lørdag d. 5.marts i Dejbjerglund
- Svar fra Steen Fjederholt på Klovborgs forslag om nyjægerjagt. Afventer den generelle
udmelding om jagt, herunder nyjægerjagter på NST´s arealer.
4. Kommunedyst lørdag den 27. juni i Gludsted
Status til orientering (udsendt indbydelser – tilmelding d. 20. juni)
Pokaler afleveres senest på dagen. (Elna har rundsendt pokalliste).
Ajourføre oversigt over arrangerende baner i reglerne (i 2008:Højderyggen, Gludsted, Ikast,
Brande, Blåhøj)
5. Hvordan gik stormøde om kronvildt i Hampen ved Lynge/Bent
Drøftet.
Sten: ”Nu er vi begyndt- nu må vi så se, om vi får indflydelse.” (generelle holdning)
6. Hvad gør vi så ang. kronvildt ..ref .. hjemmesider … næste møde mm.
Referat lagt ind på Ejstrupholm, Gludsted og Nr. Snedes hjemmesider samt sendt til
kredsen.
Næste møde: torsdag d. 31.marts 2016 i Hampen Hallen.
Feldborg Skovdistrikt inviteres med til mødet
(Indhold kunne være: Lokalafskydning i 2014/15 – foreløbig opgørelse for 2015/16 samt
respons på sidste års møde fra diverse instanser.)
7. Hvordan oplevede I repræsentantskabsmødet?
Elna udtrykte den almindelige holdning med: ” Det var noget rod. Indskrivningen tog alt for
lang tid, og nogle havde fået flere stemmesedler, så der måtte udleveres nye. Her var der
342, der stemte, men der var kun 339 stemmeberettigede- de 3 ekstra blev lagt sammen
med de ugyldige. ( Ja: 233, nej 94, ugyldige 9, blanke 6)
8. Bordet rundt
Benny: Vi arbejder stadig med støjdæmpning på skydebanen. Lavet støjhuse
Lars: Vedr. Ruskær. Rigtig mange dumper til jagtprøven og haglprøven. Tilbud om træning
på onsdage i august. Målrettet personer, der skal til haglprøven.

Rågeregulering: dårlig start, da de sidste tilladelser kom sent. Ved en ny koloni i Blåhøj
regulerer en lokal jæger.
Sten: Til møde om ny grøn pulje i kommunen på 1.554.000 kr. Læs mere på kommunens
hjemmeside under vindmøller – grøn ordning. Ansøgningsfrist d. 30. sep.
Lynge: Afslutning i fredags – 30 betalende hunde med. Trekantdyst d. 19.juni
Kommunedyst: Udvalgets sammensætning kunne være: arrangør sidste år – nuværende år
samt kommende år. Tages op ved evalueringen af årets skydning.
Elna: 15 jagttegnskursister i år. 13 har bestået – de sidste to går først op til efteråret.

9. Evt.

