
                                                                  

Bestyrelse møde i JKF Ikast -Brande 

mandag den 11. august 2014 i Ruskær.     

(Ikast /Fauerholdt jagtforening afholder mødet.) 

 

Fraværende: Jesper Hartkopf, Benny Pedersen og Lars Erik Bitsch. 

Referat 

1. Underskrift på sidste mødets ref. 

 

2. Formanden orienter post m.m 

 Hængepartiet med Kurt Rasmussen omkring indstilling til formand for 

hjortevildtgruppen er afklaret af formanden. 

 Rep. møde i Kolding. 

 Forplejning på JKF-møder. Dækkes efter reglerne. 

 Haglprøver i Ruskær. 

 Der arbejdes med en mulighed for ekstra uddannelse af en eller to 

instruktører på flugtskydningsbanerne. 

 

3. Grøn råd   ved Lars/Allan 

Punktet udgår, da Lars ikke deltog i mødet. 

 

4. Regulering ved Lars ; Råger ,Jagter2014/15, korps. Mm 

 Råger: udsat 

 Jagter 2014/15: Jagterne i Ruskær og Klosterlund afvikles som heldagsjagter, 

hvor øvrige jagtforeninger inviteres med efter følgende plan.  

2/11: Ejstrupholm og Klovborg 

7/12: Blåhøj og Brande 

4/1: Nørre Snede og Gludsted 

Foreningerne tilbydes 3 pladser på de nævnte jagter, og foreningerne hæfter 

for 250,-kr. pr. plads, hvis ikke de har meldt afbud senest d. 15.sep.(Brev 

sendes til foreningerne) 

 Reguleringskorps 

Jægerforbundet vil gerne opbygge et reguleringskorps med 2 personer fra 

hver jagtforening, der skal hjælpe med al form for regulering (råger, skader, 

krager, mink, mårhund osv. Målet er også, at der skal være koordinatorer for 

de enkelte arter. 

Dette medførte en diskussion omkring fredede dyr med udgangspunkt i, at en 

odder har tømt en række havedamme i Ikast. Skal vi bare finde os i alt? 



Jægerforbundet burde også arbejde for, at hvis vi uddanner eksperter i   regu-

lering, burde disse have flere muligheder i værktøjskassen, fx fælder med 3 rum. 

5. Evaluering  JKF skydning 

Der deltog 17 mix-hold og 51 skytter deltog i den individuelle skydning. 

Kun få nyjægere med.  

Elna opfordrer foreningerne til at få flere nyjægere med; der er en række specielt 

for dem. Foreningerne bør også blive bedre til at overholde tilmeldingsfristen. 

Enighed om, at det havde været et godt arrangement. Også enighed om, at 

fremover kaldes skydningen for JKF-skydning (I stedet for kommunemester-

skaber). 

Udvalg: Lynge (Gludsted), Lars (Munklinde), og Benny (Brande) 

Evt. ændringer af reglementet drøftes i udvalget og forelægges på et 

efterfølgende JKF-møde. 

 

6. Bordet Rundt  

Nørre Snede: Finn holdt som formand – fortsætter dog i JKF. Ny formand er Erik 

Christensen, Rønslundevej 13, 7361 Ejstrupholm. tlf. 7577 3037 mobil. 2945 8055 

Mail:  janniodsgaard@mail.dk 

Gludsted: Jagttegnsprøver? Hvem bestemmer, hvor de skal holdes?  - svar: 

Naturstyrelsen. Omkring haglprøver har der været sendt forespørgsel ud til alle. 

Kredsen har så bestemt, at de skal ligge i Ruskær. 

Tilskud fra kommunen til flugtskydning. Hvad sker der?  

Ekstra hygiejnekursus d. 12.nov. Endnu ledige pladser. Interesserede kan 

kontakte Lynge (21471772) 

 

7. Næste møde  

21. okt. på Præstegårdsvej 4 i Ejstrupholm 

 

8. Evt. 

Diskussion om nye jagttider for hjortevildt. Bl.a. fredningen af hinder til 16/10. 

Dette passer meget dårligt med de gentagne opfordringer til at skyde flere hinder 

og kalve. I Gludstedområdet, hvor bestanden er steget kraftigt, løser man ikke de 

stigende problemer med markskader på denne måde. 
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