Danmarks Jægerforbund
Kreds 1

Kreds 1
Referat fra Kredsbestyrelsesmøde tirsdag den 6. januar 2015 kl. 18.00
Aabybros jagtforenings klubhus, Torngårdsvej 28, 9440 Aabybro

Deltagere:
Formand Per Henriksen, Leif Bach HB, Tage Espersen, Ole Thomsen, Søren
Drustrup, Peter Holm Pedersen, Kim Fredholm, Lars Guldhammer, Grethe
Jakobsen, Christian Nørgaard, Regnar Bæk, Per Seedorf.
Afbud: Henrik Juhl Jensen
Peter Holm Pedersen indtræder fra dette møde igen i KB i stedet for Søren
Drustrup som har afløst Peter i den seneste periode.
1. RASK natursyn v/Elsebeth Breuner (EB)
EB fremlagde procesforløb og tidsplan. Kredsbestyrelsen var positivt indstillet i
forhold til den fremlagte tidsplan og procesforløbet. Herefter drøftede man de
enkelte punkter i natursynet og gav dem med EB tilbage til indarbejdelse i forhold til
de næste skridt.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde.
Der var ingen bemærkninger til referatet.
3. Hjortevildtforvaltning oplæg ved Tage Espersen og efterfølgende drøftelse
I september forlangte Vildtforvaltningsrådet at, der skal lægges en plan fordi
bestanden på hjortevildt er stærkt stigende.
Der skal afholdes et møde i Kreds 1 med 2 fra hver Jægerråd den 12. februar kl.
19.00, Torngårdsvej 28, 9440 Åbybro vedr. hjortevildtforvaltning. (Mors Thy
Jammerbugt Hjørring Frederikshavn Ålborg Læsø Brønderslev)
På mødet drøftes indstilling til det videre arbejde. Man vil fra Kreds 1 gå efter at
differentierede tiltag for områderne, da udfordringerne med hjortevildtet ikke er de
samme landet over. De udfordringer der ses i andre dele af landet ses for
eksempel ikke i den nordlige del. Lars Jensen HB og Mads Flinterup skal
fremlægge forslag for Vildtforvaltningsrådet i september.
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4. Regulering - ny opbygning i DJ til drøftelse
Det aftaltes at Kredsformanden skriver til Lisbeth Bisgaard Høj og Peter Smærup at,
Kreds 1 ønsker at fastholde den model for regulering som allerede er i Kredsen
med 2 overordnede kontaktpersoner som udvides til 3 da området er geografisk
stort.
5. Opfølgning fra Kredsens formandsmøde herunder kommunikation Opsamling/evaluering, samt koordinatorer og KB
Per Leif og Grethe laver en samling og arbejder videre med oplæg til kommende
møde. Der findes et mødetidspunkt i februar til dette.
Formandsmøder fastholdes da der har været gode tilbagemeldinger herpå. Dog
skal form og indhold drøftes, ligesom kadence for afholdelse også skal tages stilling
til for ikke at udvande initiativet.
Kredsbestyrelsen tog det næste skridt i forhold til at binde kommunikationen
sammen i Kredsen. Der blev valgt kontaktpersoner blandt bestyrelsen for de
forskellige aktivitetsudvalg. Her skal hver kontaktperson støtte koordinatorerne i
opsamling af info om aktiviteten, samt sikre repræsentation ved arrangementer.
Derudover skal det aftales mellem kontaktperson og koordinator, hvad de næste
skridt skal være. Følgende bestyrelsesmedlemmer blev koblet til:
Riffelkoordinator

Ole

Flugtskydningskoordinator Henrik, supp. Kim
Hundekoordinator

Lars

Jagthornskoordinator

Kim

Jagtstikoordinator

Per

Buekoordinator

Grethe

6. Jægerrådenes årsmøder - forventninger i forhold til HB-medlem og
Kredsformandens deltagelse - emner m.v.
Leif sender oplæggene RASK natur samt øvrig pp til kredsbestyrelsen til inspiration.
Der skal være hvid væg, lærred og forlængerledning alle steder.
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7. Øvrig orientering fra Kreds/HB
Evt. vedtægtsændringer skal sendes til Kredsformanden.
Indendørs feltskydning i Vingsted for Jægernes Naturfond den 21. februar.
Naturstyrelsen har forlagt en tvungen efteruddannelse hver 5. år af samtlige
instruktører indenfor riffel og flugtskydning.
------Til næste år er der valg til Jægerrådsformænd, hvor halvdelen af formændene bliver
valgt for 2 år og resten for 4 år. Dette for at sikre kredsbestyrelsens kontinuitet.
Dette bliver nævnt på kommende årsmøder i Jægerrådene og i løbet af 2015 skal
det vælges hvilke Jægerråd som vælger formænd for hhv en 2 og 4 årig periode.
Strategien for udsætning er under debat i HB pt.
Der er søgt aktindsigt i hele sagen om Jagtens hus.
8. Næste KB-møde og eventuelt.
Næste kredsmøde er den 17. februar her forberedes årsmødet. Mødet er alene for
Kredsbestyrelsen.
Kredsens årsmøde er 28. februar.
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