Møde den 05. november 2014 hos Knud Pedersen, Ørnhøj
med deltagelse af Claus Lind Christensen og Elsebeth Bräuner
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Lars Pultz Knudsen, Kim Bundgaard, Lone ???, Claus Lind Christensen, Elsebeth Bräuner & Linda
Nielsen
Fraværende ved afbud: Hans Jørgen Dahl & Johnny Faurskov Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden
Der var som sådan ingen dagsorden, da formålet med mødet var at diskutere RASKnatur. En natur,
der skal være Rig på naturoplevelser, Autentisk, Storslået og Kompleks.
2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 04. september 2014
Skal underskrives på det næstkommende ordinære kredsbestyrelsesmøde den 24. november i Viborg.
3. Diskussion omkring RASKnatur
Claus Lind Christensen og Elsebeth Bräuner er rundt i samtlige kredse i november og december for
at diskutere RASKnatur-oplæg med kredsbestyrelsesmedlemmerne med henblik på at udarbejde et
materiale som oplæg til JKF-årsmøderne. Her vil man så forsøge at få en dialog med de menige
medlemmer ude i lokalforeningerne og få deres input til et nyt revideret natursyn for Jægerforbundet.
Indholdet skal bl.a. omfatte de ting, vi allerede gør godt i dag og gerne skulle blive ved med, og de
indsatsområder vi fremadrettet vil arbejde med såvel internt som eksternt. Her tænkes på politiske
områder, og f.eks. på hvordan fremtidige jægere vil se på jagten i Danmark, og på hvilke områder vi
allerede nu er sårbare.
Der blev givet en masse oplæg og stillet spørgsmål, som kredsbestyrelsesmedlemmerne skulle forholde sig til både individuelt og i mindre grupper, hvorefter en del blev diskuteret igennem i plenum.
Elsebeth tog diverse input og gode ideer og holdninger med hjem for at samle det i det kommende
oplæg til JKF-årsmøderne. Disse udsendes i så god tid til JKF formændene til, at man kan nå at forberede sig til årsmøderne, som for nogles vedkommende allerede starter i januar 2015.
4. Fordeling af tilskudsmidler til jagtforeninger 2015
Der var indkommet ansøgning fra flg. jagtforeninger i kreds 2:
Navn
2a. Jægerforbundet Holstebro
2b. Hee Jagtforening
2c. Assing Sogns Jagt- & Skytteforening
2d. Herning Jagtforening
2e. Sunds Jagtforening
2f. Estvad-Rønbjerg Jagtforening

Ansøgt beløb
kr. 84.375,kr. 100.000,kr. 17.898,kr. 8.500,kr. 46.720,-.
kr. 17.500,-

Prioritering
kr. 10.000,kr. 80.000,kr. *
kr. 5.000,kr. 40.000,kr. 12.500,-

Ekstra midler
1
3
2

* Det undersøges, om arbejdet allerede er udført, da man ikke kan søge på efterbevilling af allerede
udført arbejde.

5. Kredsens økonomi v/Jan B. Rasmussen
Jan kunne oplyse, at hundefolkene er langt bagefter med afregningerne af deres aktiviteter og arrangementer, hvilket giver et meget misvisende billede af kredsens nuværende økonomi.
Jan vil kontakte hundekoordinator Benny Green, som så må gå videre til sine tillidsfolk for at få rettet op på afregningerne. Han har spurgt, om Jan (og kredsen) kan bevillige ca. kr. 1.000,- til afholdelse af et fælles møde med alle involverede parter f.eks. i Aulum Kulturcenter, hvor der skal
"undervises" i at lære at lave korrekte afregninger. Jan deltager gerne for at medvirke til at afhjælpe
problemerne.
Jan har været til møde på Kalø sammen med alle kredskassererne. Henriette fra Jægerforbundet har
lavet en vejledning omkring afregninger, som sendes ud til alle forskellige aktiviteter i forbundet.
Aulum-Grove Jagtforening har indsendt regnskab for deltagelse i Aulum Dyrskue i sommer. Den
samlede afregning andrager kr. 24.000,-, hvilket ikke på forhånd er bevilliget af kredsen. Afregningen indeholder flere håndskrevne dags dato-bilag og bilag for indkøb af beklædning med logo til
deltagerne. Det samlede beløb for 1 dags deltagelse ved dyrskuet overstiger væsentligt det 2-dages
arrangement "Jagt og Mennesker" på Hjerl Hede i august med deltagelse og dermed forplejning af
mellem 50 og 60 frivillige over 2 dage.
Jan vil undersøge, om Aulum-Grove Jagtforening har søgt Udstillingspuljen under Jægerforbundet
for beløbet. Hvis ja, skal afregningen med bilag sendes direkte hertil og afregning foregå herfra.
Hvis nej, behandles punktet på næstkommende bestyrelsesmøde den 24. november. Der udbetales
ingenting inden da.
6. Datoer for JKF årsmøder
Datoen for Ikast-Brande Kommune er nu på plads, og kalenderen ser således ud:
Viborg
Ikast-Brande
Struer
Herning
Skive
Holstebro
Lemvig
Ringkøbing-Skjern

14. januar 2015
28. januar 2015
04. februar 2015
05. februar 2015
10. februar 2015
12. februar 2015
Ikke fastsat - Johnny melder tilbage
Ikke fastsat - Hans Jørgen melder tilbage

7. Udpegning af medlemmer til udvalget for kredsens naturpris
Senest den 7. november skal der meddeles Leif Bach, hvem der er med i kredsens lokale udvalg for
Naturprisen i kreds 2. Der var genvalg til Jytte Pårup, Flemming Overgaard og Jan B. Rasmussen.
Knud sender besked til Leif Bach.
8. Næste møde
Det næste møde er fastsat til den 24. november hos Linda på privatadressen. Efterfølgende møde
hos Knud Pedersen på privatadressen mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00.
Søvsø, den 18. november 2014
Linda Nielsen
Referent

____________________
Knud Pedersen

____________________
Lars Jensen

____________________
Jan B. Rasmussen

____________________
Ejvind Grønbæk

____________________
Hans Jørgen Dahl

____________________
Flemming Overgaard

____________________
Johnny Faurskov

____________________
Lars Pultz Knudsen

____________________
Vagn Olesen

____________________
Linda Nielsen

