Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 28. november 2019
Tilstede: Jens Kr. Hedegaard, Tage Toft, Linda Nielsen, Jan Thostrup, John Lund og Kim Kiilerich.
Afbud fra: Jaime Lauridsen, Knud Erik Jensen og Per Fisker.
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 den 19. november i Kibæk.
Evaluering af Jagt & Mennesker – det vil blive drøftet på et evalueringsmøde, om det er noget, vi skal fortsætte
med, da arrangementet er meget ressourcekrævende.
Landsskuet i Herning: Det er her besluttet, at man også deltager i 2020 med opdeling og uddelegering af de
forskellige opgaver. En masse gik fint i 2019, men der er nogle ting, som skal ændres/forbedres i forbindelse
med det næste Landsskue.
Kredsbestyrelsesmøde den 19. februar med deltagelse af Jens Venø og Niels Søndergaard om emnet ”Udsætning af fuglevildt”.
Kredsbestyrelsesmøde den 03. marts i Aulum med deltagelse af de forskellige koordinatorer.
b) Hjortevildtsformanden i Vestjylland, Jakob Boni og hjortevildtsformanden i Sydjylland, Ole Holm stopper
begge som formand.
Efter møde i Hjortevildtsgruppen Midtjylland blev det besluttet, at man her vil gå med Jægerrådenes indstilling,
altså uændret i forhold til nu. Linda har bedt om også at komme med til de møder, der bliver holdt med laug
og lodsejere for at få et mere indgående kendskab til deres holdninger. Der er også bedt om, at man får referater fra møderne i gruppen.
Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).
Der er indsendt ansøgning til Viborg Kommune på kr. 90.000 til Mårhunderegulering. Der skal afholdes møde i
december 2019, og vi afventer derfor en tilbagemelding.
Der afholdes møde den 19. februar 2020 i Viborg Musiksal vedr. Viborg Kommunes sammensætning af naturtyper. Mødes afholdes kl. 19.00 – 21.00.
Pkt. 4) Diskussion om strukturforslag.
Bestyrelsen diskuterede de opstillede forslag til ny struktur i forbundet. Linda gennemgik materialet for den øvrige bestyrelse.
Pkt. 5) Efterårets jagter i Viborg Kommune.
De 2 første jagter er afholdt. Den 1. jagt med deltagelse af vores nye skovfoged Rune Rauff Schultz samt af en
journalist fra Viborg Stifts Folkeblad, som har lavet en fin artikel om, hvorfor der bliver drevet jagt i de kommunale skove.
Der er iflg. Bjørn Jensen stadig problemer med til- og afmelding til jagterne!
Pkt. 6) Efterårets jagter i Stevnstrup Enge.
Der er afholdt trækjagter i Stevnstrup Enge med i alt 18 deltagere fra Viborg Kommune. Der er nedlagt 1 krikand, 1 gråand og 1 brunnakke. Der har været afholdt 2 fællesjagter i oktober og november, og der er nyjægerjagt den 29. december.

Linda ønsker retningslinjerne for bestyrelsens og arbejdsgruppens beføjelser, pligter og ydelser for arbejde taget op på et bestyrelsesmøde i foreningen, da de første retningslinjer kun var lavet for 2 år. Her skulle arbejdsgruppen finde ud, hvordan drivjagterne samt eventuelle riffeljagter kunne drives. Herefter skal dette evalueres
og evt. frigives til øvrige medlemmer.
Pkt. 7) Planlægning af Jægerrådets Årsmøde den 27. januar 2020.
Dagsorden uddeles af Linda til godkendelse. Den vedhæftes efterfølgende på Jæger og udsendes til formændene.
Lokaleleje på landbrugsskolen er på plads, Per Fisker sørger for øl og vand, og Tage Toft sørger for forplejningen inden mødet til bestyrelsen + gæster. John Lund er som vanlig IT ansvarlig.
Pkt. 8) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.
Ingen udestående opgaver.
Pkt. 9) Eventuelt.
Karup/Kølvrå Jagtforening er nedlagt og foreningens medlemmer er optaget i Karup Flugtskydningscenter.
Pkt. 10) Næste møde.
– aftales til den 27. januar 2020 (Årsmødet), medmindre der dukker noget presserende op inden da.

Referent Jan Thostrup

