Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 04. september 2018
Tilstede: Linda Nielsen, Jan Thostrup, Knud Erik Jensen, Jaime Lauritzen, Kim Kiilerich, Tage Toft, John Ø. Lund
og Jens Kr. Hedegaard
Afbud: Per Fisker
Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.
Referater godkendt og underskrevet.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet.
a) Kort orientering fra Kredsen.
Linda orienterede om, at der har været afholdt kredsbestyrelsesmøder den 28. maj, den 25. juni, 10. juli og den
28. august. Der har foruden de sædvanlige arbejdsopgaver, som kredsbestyrelsen varetager, været en del ekstraordinære ting at drøfte bl.a. omkring udpegning af ny hjortevildtsformand for Vestjylland og udskiftning af
Jægerrådsformanden i Holstebro samt processerne omkring dette. I øvrigt henvises til kredsbestyrelsens referater, som kan findes på kredsens hjemmeside.
b) Landsskuet i Herning 5.-7. juli 2018.
Der var ingen officiel deltagelse i Landsskuet i år, da man internt i kredsbestyrelsen ikke kunne finde en ”tovholder” på projektet. Landsskuet havde derefter rettet direkte henvendelse til nogle af de personer, som gennem mange år har deltaget på standen, og de havde med accept fra kredsformanden og kassereren lavet en
meget minimalistisk udgave af den normale stand og fået lidt økonomisk bistand fra kredsen til forplejning. For
ikke at stå i den samme situation til næste år vil der på næstkommende kredsbestyrelsesmøde den 30. oktober
blive taget endelig stilling til, hvilke arrangementer der fra kredsens side officielt deltages i, og hvilke vi ikke gør.
c) Jagt & Mennesker på Hjerl Hede 25.-26. august 2018.
Arrangementet forløb igen i år ganske tilfredsstillende med ca. 1500 besøgende fordelt over de 2 dage. Lørdagen bød på en del regn, så hovedparten af gæsterne kom om søndagen. I år var der lagt særlig vægt på temaet
omkring nyjægere, og vores koordinator Jan Adamsen deltog med en stand. Der var ligeledes fokus på jagthunde, og da alle specialhundeklubber var inviteret til, foruden de 2 fremvisninger hver dag, også at være tilstede som repræsentanter for deres respektive klubber, var der ca. 80 hjælpere pr. dag. Der vil også på kredsbestyrelsesmødet den 30. oktober blive taget stilling til fortsat deltagelse – evt. kun hvert andet år modsat af arrangementet på Gram Slot.
d) Årsmøde i Jægerråd Viborg den 10. januar 2019.
Afholdes på Asmild Kloster Landbrugsskole med start kl. 19.00.
John sørger for, at det tekniske m.m. er på plads.

Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).
Der afholdes møde med mountainbikeklubben Trail & Rail i Viborg den 11. september 2018.
Pkt. 4) Åbent Landbrug den 16.. september i Foulum.
Danmarks Jægerforbund stiller op med udstilling/informationsstand. Der er booket en standplads indendørs.
Kød m.m. er på plads. Jesper Truelsen, John, Jens Chr. og Linda deltager. Per Fisker stiller vores grill til rådighed.

Pkt. 5) Strukturudvalg Danmarks Jægerforbund.
Linda Nielsen er valgt ind i det 18 personers store udvalg. Der afholdes møde i Aulum Fritidscenter den 31. oktober i Kreds 2, hvor alle jægere i kredsen er velkomne til at komme med gode ideer og forslag til, hvordan man
kunne tænke sig, at DJ’s nye struktur skal være fremadrettet.

Pkt. 6) Efterårets jagter i Viborg Kommune.
Ulrik Nielsen har afholdt møde med Inger Astrup, og der afholdes jagt på følgende datoer:
26/10-2018: Bruunshåb og Skovsgård.
02/11-2018: Undalslund og Skrikes Plantage.
16/11-20118: Bruunshåb og Skovsgård.
30/11-2018: Neckelman og Skrikes plantager.
14/12-2018: Undalslund og Neckelman plantage.
11/01-2019: Bruunshåb og Skovsgård.
Alle jagter med start kl. 09.00.
Pkt. 7) Efterårets jagter i Stevnstrup Enge.
Der afholdes planlægningsmøde hos Linda Nielsen den 05. september 2018.
På ovennævnte møde er følgende datoer fastlagt:
21/10-2018: Drivjagt.
24/11-2018: Drivjagt.
28/12-2018: Drivjagt, primært for nyjægere.
For ovenstående jagter gælder følgende: Maks. 25 deltagere, start kl. 09.00 og gebyr kr. 200,00 for deltagelse.
Uge 47-48 Trækjagt for foreningerne under Viborg Jægerråd. Tilmelding til Linda Nielsen, med oplysning om
navn, jagtforening og telefonnummer. Lindas mand, Niels, vil være tilstede og stå for den praktiske afvikling.
”Iflg. Naturstyrelsen på Fussingø kan man ikke på forhånd fastsætte en dato for en trækjagt, men skal tage af sted,
når vejret byder sig. Det siger sig selv, at man umuligt kan samle 15 jægere i løbet af en eftermiddag, så når uge
47-48 nærmer sig, vil alle de tilmeldte blive kontaktet og få en fast dato i denne periode oplyst, hvor man så sammen tager afsted på trækjagt en bestemt aften”.

Pkt. 8) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.
Fredriks Jagtforening har problemer med tilladelser til hundetræning/afholdelse af prøver ved Hald Sø.
Linda vil tage kontakt til Naturstyrelsen for at få en afklaring, idet der, indtil i år har været kutyme for, at
Frederiks Jagtforening blot har indmeldt, hvilke datoer de havde planlagt og har så fået tilladelse til hele
sæsonen.

Pkt. 9) Eventuelt.

Ingen indlæg.
Pkt. 10) Næste møde.
Aftalt til den 22. november 2018 kl. 19.00 på Sdr. Mølle.

Referent Jan Thostrup

