Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 11. april 2019
Tilstede: Per Fisker, Jens Kr. Hedegaard, Tage Toft, Linda Nielsen, Jan Thostrup og Jaime Lauridsen.
Afbud fra: John Lund, Kim Kiilerich og Knud Erik Jensen.
Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.
Referater godkendt og underskrevet.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet.
a) Kort orientering fra Kredsen.
Der er afholdt Kredsbestyrelsesmøde i Aulum den 6. marts.
Bevilling af Jagttegnsmidler: Der er bevilget kr. 25.000 til Romlund Jagtforening.
Der er afholdt Kredsmøde i Holstebro den 21. marts. God beretning fra Jesper. Alt i alt et rigtig godt møde.
Knud Callesen og John Lund er valgt til repræsentanter for Hjortevildtsgruppen Vestjylland.
Ny formand i Ørum-Mollerup Jagtforening: Asbjørn Jensen afløser Anders Bundgaard.
b) Kort orientering fra Strukturudvalget.
Ove Dam Hedegaard fra kreds 3 og Stina Kaufmann fra kreds 7 er gået ud af strukturudvalget, da de har trukket
sig fra alle deres tillidsposter i forbindelse med DJ’s håndtering af en krænkelsessag fra et HB-medlem på
lederuddannelserne. Henning Kiil, kreds 1 er valgt som ny næstformand i stedet for Ove.
Der har været afholdt møde den 29. og 30. marts, og der bliver arbejdet videre hjemmefra for at færdiggøre
enkelte afsnit, hvorefter der afholdes møde igen den 26. april for at samle det hele, inden det endelige forslag
fra strukturudvalget skal forelægges den samlede hovedbestyrelse m.v. i starten af maj. Herefter beslutter HB,
hvordan den videre proces skal forløbe, men der bliver formentlig afholdt 3-5 debatmøder rundt om i landet i
løbet af efteråret.
c) Generalforsamling Stevnstrup Enge.
Afholdes den 17. april i Randers.
Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).
Ingen bemærkninger.

Pkt. 4) Deltagelse i Hestemarked i Bjerringbro.
Den indkøbte trailer i Kreds 2 (med div. indhold til udstillinger m.m.) er booket til markedet.
Der afholdes møde den 24. april med Bjerringbro og Omegns Jagtforeningen omkring det praktiske. Jens Kr. og
Linda deltager derude.

Pkt. 5) Ny jagtleder til Kommunejagterne og rågeregulering.
Per Madsen fra kommunen overtager jobbet efter Ulrik Nielsen. Der afholdes møde den 24. april hos Linda med
de implicerede parter (Bjørn Jensen, Karl Buksti, Peter Madsen, Per Madsen og Ulrik Nielsen).

Pkt. 6) Regler for indskydning af salonriffel.
P.t. ingen ændringer i forhold til nugældende regler.
Pkt. 7) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.
Ingen udestående punkter.

Pkt. 8) Eventuelt.
Ejner Møller har aflagt regnskab, der udviser Jægerrådets kassebeholdning på kr. 1.233,-.
Der er kommet en mail fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med indbydelse til møder i Vordingborg og
Viborg (den 23. april fra kl. 19.00 – 21.00). Tage Toft deltager i mødet i Viborg.
Pkt. 9) Næste møde.
Fastlagt til tirsdag den 27. august kl. 19.00 på Møllen.

Referent Jan Thostrup

