Struer Jægerråds årsmøde, tirsdag den 21. januar 2020
Årsmøde 2020. Mødet holdes i Struer Aktivitetscenter. Kl.: 19:30 – 22:30
Deltagere:
Til stede var følgende:
Lars Pultz, Frands Jensen, Bent Gregersen, Tonny Kvist, Harry Hansen, Lars Vilsbøll, Finn
Glasdam Andersen, Jens Boye, ”no name”, Jørgen Kjærgaard, Hans L. Kristensen, Jan B.
Rasmussen, Norbert Raunsbæk
Agenda:
1. Valg af dirigent, herunder stemmetæller.
Alle var enige om at Lars Pultz var et godt forslag som dirigent og han blev valgt.
Lars Pultz takkede for valget og gennemgik detaljerne for indkaldelsen og det blev
konstateret at mødet var rettidig indkaldt jf. vedtægterne.
Der var ikke behov for stemmetæller.
2. Aflæggelse af beretning for Jægerrådets virke.
Formandens beretning, Lars Pultz:
a) Jægerråds aktiviteter, 2019/2020
Lars Pultz fortalte om de aktiviteter der havde været i Struer Jægerråd i løbet af året
2019/2020, bl.a. kan nævnes
- Årsmødet 2019
- Konstitueringer
- Kursus i Mårhunde regulering i Fejø 5-2-2019
- Opstart af måge regulering
- Indskydning af Salonriffel
- Møde 11-04-2019 med Struer kommunen for at sikre aftale om tilskud til Mårhunderegulering.
- Endelig Bevilling fra Struer kommune 24.4.2019
- Jægerrådsmøder, 13-6-2019, - 07-10-2019, - 07-01-2020
- Opstilling ”Jagt & Mennesker 2019”
- Deltagelse i ”Jagt & Mennesker” på Hjerl Hede 25. august (kredsregi)
- Formidling af informationer
- Grønt Råds opgaver og høringssvar
- Struktur udvalgsmøde i Pårup.
- Ad hoc opgaver
b) Kreds aktiviteter, 2019/2020
- Kredsmøde med koordinator i Aulum 6.3.2019
- Kreds Årsmøde i Plexus 23.3.2019
- Kredsmøde 11.6.2019
- Hjortevildtsmøde i Ørre 20.8.2019
- Skydesimulator møde på Kalø. Repræsentant fra Kreds 2 25.8.2019
- Kredsmøde 19.9.2019
- Formands møde 30.10.2019
- Kredsmøde 19.11.2019
- Ekstraordinært kredsmøde for konstituering af kredsformand. 14.1.2020
- Hjælp til kredsmøde tilmelding samt overblik over mandater.
- Alle referater kan se på kreds 2 hjemmeside.
Beretningen blev godkendt.

c) Grønne Råd beretning, Frands Jensen
Frands Jensen berettede om de ting der havde været i Grøn Råd regi i året 2019, bl.a. :
Møde 18 marts 2019:
- Revision af kommissorium
- Kilen (arbejde på at forbedre miljøtilstanden)
- Oddesundtårnet
- Amplified view – lydkunst
- Kunststofbanen ved Energi Park
- Kommuneplanen – målopfyldelse vedr.- naturen
- Muslingeopdræt i limfjorden
Møde 21. oktober 2019
- Kommuneplan 2020
- Klimatilpasningsplan
- Energi- og bæredygtighedsplan
- Beplantning i faunastriberne – opfølgning fra forrige møde
- Afrapportering om regulering af råger, måger og mårhunde
Herunder kan nævnes at der er reguleret 36 måger, 747 råger og 52 mårhunde.
- Status på naturstrategien
- Naturpark Venø
- Struer kommunes brug af sprøjtemidler
- Kontrol af tilladelser, beskyttelser af diger og kystsikring
Beretningen blev godkendt.
Frands Jensen ønskede efter 12 år, at afgå som repræsentant for Grønt Råd, da han mente
han havde gjort sit og at der nu gerne måtte komme en ny til.
Niels Arne Jensen fra Resen Humlum Jagtforening blev valgt til Grøn Råd.
3. Valg af jægerrådsformand, ny skal vælges.
Ny formand for Struer Jægerråd skulle vælges da, Lars Pultz ligeledes efter 12 år ønskede at
afgå som formand og som medlem af Struer Jægerråd.
Per Winther fra Resen Humlum Jagtforening ville gerne påtage sig dette arbejde og han blev
valgt enstemmigt. Som nyudnævnt formand fortalte Per Winther lidt om sig selv.
Han er 45 år, gift har 2 børn, bor i Struer og er medlem af Resen Humlum Jagtforening.
Per mente han i forbindelse med sit arbejde havde fået lidt mere tid til overs og ville derfor
gerne anvende denne tid med Jægerrådsarbejdet.
Per Winther takkede for valget
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning.
Struer Jægerråds sammensætning.
- Formand: Per Winther, Resen Humlum Jagtforening
- Bestyrelsesmedlem: Tonny Kvist. Thyholm Jagtforening
- Bestyrelsesmedlem: Bent Gregersen. Struer Jagtforening
- Bestyrelsesmedlem: Harry Hansen. Hjerm sogns Jagtforening
- Bestyrelsesmedlem: Lars Vilsbøll. Resen Humlum Jagtforening
Mulig Bestyrelses medlem: (Ikke aktiv LangHøj frabeder sig deltagelse)
Mulig Øvrige: Venø Efterskole (Lukket forening - Kun elever fra Efterskolen)

Ligeledes blev følgende valgt til at være tovholder for følgende:
- Mårhundebekæmpelse: Lars Vilsbøll, Resen Humlum
- Råger regulering: Jens Boye, Struer Jagtforening overtager dette arbejde efter
Frands Jensen, efter opstarten i februar/marts måned.
5. Indstilling af indtil to kandidater til hovedbestyrelsen.
Udgår da kandidat vælges på kredsmødet
Struer Jægerrådet har ikke modtagen nogen indstilling. - Til orientering er der opstillet en
kandidat i Ringkøbing Skjern: - Formanden for Ringkøbing Jagtforening Lars Chr. Rejkjær.
6. Indstilling af delegeret til repræsentantskabsmødet.
Aftalt på jægerrådsmøde, samt tilmelding til kredsmødet.
7. Indlæg ved kredsformand Jan B. Rasmussen.
I sit indlæg fortalte Jan B. Rasmussen, at de havde meget travlt i kredsen, så han brugte en
del tid på at komme rundt til de forskellige jægerråd for at informere og samtidig fortælle
lidt om sig selv, bl.a. var han Jagtforeningsformand i Skive, medlem af Jægerrådet og i den
sammenhæng også medlem af kredsbestyrelsen og nu konstitueret kredsformand for kreds 2.
8. Indlæg ved HB, Norbert Raunsbæk, Ny struktur i DJ samt DJ generelt.
Norbert Raunsbæk, som var inviteret med til at give et indlæg, fortalte kort om sit arbejdet i
hovedbestyrelsen. Der var en del spørgsmål fra de fremmødte, som Norbert svarede på, så
der var en god dialog.
Den nye struktur i Danmarks Jægerforbund brugte Norbert en del tid på.
Der var kommet mange nye forslag, som der skulle kikkes på og der vil komme en ny
principbeslutning i juni måned i år. I skemaet nedenfor kan ses det videre arbejde som der
skal arbejdes med vedrørende den nye struktur, fra nu af.
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9. Eventuelt.
- Ingen
10. Lars Pultz, afsluttende bemærkning.
Lars Pultz takkede for de 12 år han havde været formand og fortalte lidt løst og fast om
tingene igennem de sidste 12 år. Han ønskede ligeledes den nye formand tillykke med
valget.

