
Bestyrelsesmøde i JKF Ikast/Brande tirsdag  29 April 2014.  

Kl 19.00 ved Flemming  Viborgvej 65 7442 Engesvang. 

Afbud: Elna ,Lars og Jesper 

Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Underskrift på sidste mødes ref. 

3. Formanden orienterer 

- Kredsmødet i Dejbjerglund Efterskole 

- Indlægget om regulering af måger har medført, at et tema på Landsskuet i Herning 

bliver. ”Hvorfor skyder vi ræv, mårhund………..? 

- Reguleringskorps med 1 eller 2 fra hver JKF. (Gav diskussion om dækning af udgifter 

ved regulering, eks. kørsel og ammunition) 

- Kursus i promotion. ”Tal jægernes sag” 

- Restanter udmeldt af forbundet. Vil gerne have en tilbagemelding om hvorfor, man 

ikke får betalt – om der er noget, der kan gøres bedre. Opfordring til at tilmelde sig 

betalingsservice. 

- Haglprøver. Da det ikke er Naturstyrelsen, der står for prøverne vil man fra næste år 

kunne holde prøverne i weekender. Pr-pakke fra Jægerforbundet kan fås ved 

haglprøverne. 

- Uddelt brochure om ”Jagt og Mennesker” på Hjerl Hede d. 23-24. august. 

- Hans Schougaard er blevet genvalgt som jægernes repræsentant (og dermed 

formand) i Hjortevildtgruppe Midtjylland. 

(Dette gav anledning til en diskussion, hvor FO luftede muligheden af at dele 

området i 2, da området geografisk og interessemæssigt er stort og spredt. Vi har 

også stadig et ønske om 2 årlige møder med Hjortevildtgruppens formand. Ulempen 

ved et møde er, at dette møde først og fremmest vil blive en orientering om det, der 

er besluttet. Ved to møder vil muligheden for at påvirke beslutningerne være større, 

og det vil også medvirke til større ejerskab af beslutningerne.  

Vores procedure for udpegning af indstilling til gruppen blev ligeledes drøftet på 

baggrund af punktet på årsmødet. Bording- Engesvang kunne ikke bakke op om 

deres medlem. 

 

4. Repræsentantskabsmødet 2015: lørdag den 9. maj .  

Kredsmøde 2015: hvor/dato??   (14/3 2015 ???)    

Årsmødet JKF 2015 inden 28/2. Aftalt til onsdag d. 4.feb. kl. 19.00 i Gludsted Skydecenter. 



 

5. Bordet rundt 

- Nørre Snede: Færdig med jagttegnskursus – 28 deltagere. Tilbyder de, der ikke 

består et genopfriskningskursus i august. Nogle spørgsmål ved den nye prøve har 

givet anledning til diskussioner. 

- Bording-Engesvang: Travlt med skydning – glædeligt med godt vejr. 

- Isenvad: De 4 jagtforening i gl. Ikast Kommune har lejet jagten på Karup 

Flyvestation  

- Gludsted/ Ejstrupholm: God opbakning til forårets hundetræning. Glædeligt at 

mange fra hvalpetræningen sidste år er kommet igen i år. 

- Brande: Laver ungjægerjagt i samarbejde med jagttegnslæreren i Brande 

(Ungdomsskolen) 

Kursus i vildthåndtering og hygiejne tirsdag d. 20 maj kl. 18.00 

 

6. Møde række resten af året /og lidt 2015 

- mandag d. 11. aug. i Ruskær kl. 19.00 

- tirsdag d. 21. okt. i Ejstrupholm kl. 19.00 

- mandag d. 12.jan. i Blåhøj kl. 19.00 

- onsdag d. 4.feb. Årsmøde i Gludsted. 

 

7. Flugtskydning JKF mesterskab  2014  tjek/styr  

Bestyrelsen forventer, at udvalget har styr på det. 

 

8. Kommunikation kører det??? 

Spørgsmål fra FO, om vi får nok information. Spørge Flemming, hvis der er noget vi ikke 

forstår. (Ingen gav udtryk for manglende information) 

 

9. Natura 2000 

Medlemmer af Grønt Råd meldes ind til kredsen, så kredsen har en oversigt over 

personkredsen. 

 

10. evt.  

FO undersøger om vi kan få refunderet udgifterne til fortæring på vores 

møder. 

 


