Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 26. april 2018
Tilstede: Per Fisker, Linda Nielsen, Jan Thostrup, Knud Erik Jensen, Jaime Lauritsen
Afbud fra: Kim Kiilerich, Tage Toft, John Ø. Lund, Jens Kr. Hedegaard.
Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.
Referater ikke klar. Afventer næste møde.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet.
a) Kort orientering fra Kredsen.
Jan B. Rasmussen fortsætter som kasserer.
Linda Nielsen stopper som sekretær. Bjarne From er tiltrådt som sekretær i stedet.
Den 26. maj er der DM i Jagthorn på Hjerl Hede.
b) Stevnstrup Enge.
Der var Generalforsamling i Stevnstrup Enge den 25-04-2018, hvor Linda Nielsen deltog.
c) Repræsentantskabsmøde i Vingsted 05. maj 2018.
Linda har en liste til brug for evt. samkørsel. Der afholdes intet formøde i år, da der ikke er fremsat nogen nævneværdige forslag.
d) Landsskuet i Herning 05. – 07. juli 2018.
Knud Pedersen stopper som tovholder. Det er endnu ikke afgjort, om kredsen deltager i 2018.
e) Jagt & Mennesker, Hjerl Hede 25. – 26 august 2018.
Der vil i år være mere fokus på hunde/hundearbejde.
Jagtsti oversættes til tysk og engelsk.
Der bliver i år også nyt tiltag for nyjægere.
Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).
Tage Toft har den 19. april 2018 modtaget invitation til indvielse af nye infotavler i Viborg Naturpark den 20.
april 2018. Han deltog trods det korte varsel.
Pkt. 4) Mountainbikere.
Vi har modtaget kontaktoplysninger på 3 personer fra miljøet. Der er taget kontakt til en repræsentant fra Viborg Trail Area.
Tage har ligeledes talt med Stine Grønborg, formand for Det Grønne Råd, Viborg, og det er besluttet, at der tages en snak om emnet på næste bestyrelsesmøde i Det grønne Råd den 02. maj 2018.
Pkt. 5 + 6) Indskydning af salonriffel/rågeregulering.
Romlund Jagtforening (Jens Dalgaard) stiller sig kritisk overfor indskydningerne i Asmild Tapdrup og Finderup
Jagtforeninger, da der her er tale om faciliter uden for foreningernes regi. Bestyrelsen vil arbejde på fælles indskydningsregler til næste år, som er offentlig kendte og gælder for alle indskydningssteder i kommunen.
Linda vil kontakte Ulrik Nielsen om evt. regulering af råger i Vridsted, der plages af larm fra de ”sorte”.
Pkt. 7) Nye formænd til de regionale Hjortevildtsgrupper.
Vi vil fra Jægerrådet foreslå flg. kandidater:
Kreds 1 - Himmerland: Genvalg til siddende formand.
Kreds 2 - Vestjylland: Knud Pedersen og Jakob B. Jakobsen.
Kreds 3 – Midtjylland: Genvalg til siddende formand.

Der sendes mail ud til samtlige lokalforeningsformænd i kommunen med ønsket tilbagemelding om, hvem man
støtter, da der er 2 forslag til posten som formand for Vestjylland. Forslaget sendes til Linda, som skal videregive svaret til kredsformand Jesper Truelsen, og de indkomne forslag skal drøftes i kredsbestyrelsen og sendes
videre til hovedbestyrelsen, som udpeger en formand.
Pkt. 8) Hundearbejdet i Danmarks Jægerforbund.
Der er ”lidt” knurren rundt i krogene omkring DJ’s håndtering af hundearbejdet.
Pkt. 9) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.
Ingen opgaver.

Pkt. 10) Eventuelt.

Der afholdes møde den 30. april 2018 med henblik på fælles aktiviteter for juniorjægere i Viborg Kommune.
Ivan Jørgensen, Viborg Jagtforening har taget initiativet til mødet.
Ejner Møller stopper som kasserer for Viborg Jægerne, men fortsætter for jægerrådet.
Pkt. 11) Næste møde.
Aftalt til den 04. september 2018 kl. 19.00 på Sdr. Mølle.

Referent Jan Thostrup

