Referat generalforsamling Bornholms Jagtudvalg 2014
Følgende var mødt: Hans-Jørn Hansen, Henrik Frost Rasmussen, Tage Ipsen, Thor Grønbech, Mikal Bonde,
Hans Jørgen Brandt, Michael Mogensen, Steen Friis, Orla Hansen, Søren Hansen, Lars Folkmann, Ole Thiesen.
Søren Schov.
Meldt forfald: Hans Jørgen Hessner

Ad 1
Valg af dirigent
Michael Mogensen blev valgt. Dagsorden blev godkendt.
Ad 2
Beretning om det forgangne jagtår, 2013
Hans-Jørn fremlagde beretningen for det forgangne år.
Statistik for årets udbytte og fremmøde til jagterne blev udleveret. Det samlede udbytte for 2013 er
tilfredsstillende. Det samlede antal deltagere var lidt mindre i 2013 end i 2012. Dette må anses for at
være tilfredsstillende taget i betragtning at der måtte aflyses nogle jagter p.g.a. stormen ”Bodil”.
Statistikken vil blive lagt på kredsens hjemmeside.
Der udover nævnte Hans-Jørn at der fra BRK bliver givet enkelte tilladelser til at opstille hochsitz
tættere på skel til kommunens ejendomme end 130 m. Efter hvilke regler tilladelser bliver givet er noget
uklart. Det må være et skøn i hvert enkelt tilfælde.
Opsætning af skydestiger og hochsitz i jagtforeningernes områder aftales indbyrdes mellem
jagtforeningerne. Afstanden til anden nabo på 130 m skal overholdes. Der er intet i lovgivningen der
hindrer en tættere afstand end 130 m internt i den enkelte plantage.
Der er d.d. givet tilladelse til regulering af råger to steder i 2014. Dem der har en rågekoloni i deres
område opfodres til at lave seriøs optælling af antallet af reder. Det vil give et godt billede af rågernes
antal år for år.
Der er ingen tvivl om at rågerne er en stor plage i byerne eller i nærhed af campingpladser.
Kommunen har overtaget arealerne i Ringebakkerne. Det bør undersøges om vi kan leje jagtretten i
området til buejægerne. Steen Friis søger kommunen om jagtretten.
Hans Olsen, BRK, skal gøres opmærksom på oplysningspligten om at der jagt i skoven. Dette for at
undgå farlige situationer med andre personer der går gennem en såt, hvor der jagt.
Beretning vedtaget.
Ad 3
Revideret årsregnskab
Steen Friis fremlagde regnskabet på vegne af Hans Jørgen Hessner, der havde meldt forfald. En lille
difference blev accepteret af forsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 4
Ingen

Indkomne forslag

Ad 5
Valg forretningsudvalg.
For 3 år: Kim Moore Kofoed genvalgt. For 1 år: Lars Folkmann blev genvalgt til suppleant.

Ad 6
Valg revisorer
For 2 år: Henning Finne valgt som revisor. For 1 år: Søren Hansen blev valgt som revisor suppleant.
Ad 7

Eventuelt

Jagtudvalgets vedtægter skal lægges ud på kreds 8’s hjemmeside. Henrik Frost Rasmussen aftaler
nærmere med Mogens Elleby.

HUSK INDMELDING AF JAGTDATOER.
Tage Ipsen
referent

