Dagsorden:
Mødedeltagelse

1.
Godkendelse af
dagsorden

Beslutningsreferat for kredsbestyrelsesmøde Kreds 2, onsdag d. 07. november. 2012 kl. 19.00
ved Linda Nielsen, Søvsøvej 18, Daugbjerg, 8800 Viborg.
Underpunkter:
Beslutninger:
Deltager i mødet:
Kredsbestyrelsen: Knud Pedersen, Kredsformand. Linda Nielsen, Viborg. Flemming D. Overgaard,
Ikast-Brande. Stig Jessen, Holstebro, Vagn Olsen, Herning. Hans Jørgen Dahl, Ringkøbing-Skjern.
Johnny Faurskov, Lemvig. Jan B. Rasmussen, Skive. Lars Pultz Knudsen, Struer.
Lars Jensen, HB- medlem, fraværende grundet andet møde.
Kredsformanden

Godkendt uden bemærkninger.

2.
Bestyrelsesmøde d.
Underskrift af referat 13.08.2012

Referatet underskrevet og godkendt uden bemærkninger.

3.
Indkommen post og
sager til drøftelse.

Kredsformanden

Tilskud til hjorteudstilling på Strandgården i 2012: Kredsen har bevilliget donation på 3000,- Formanden
undersøger, om de skal udmøntes som kontanter eller som støtte til arrangementet.
Formandsmøde den 6. december i Kolding, alle fra kredsbestyrelsen deltager. Husk tilmelding.
Webkoordinator, Kredsen søger ny afløser for Lars Pultz. Bestyrelsen bedes efterlyse, om der er emner
til opgaven. Det blev besluttet at opslå ”jobbet” ledig på kredsens hjemmeside.
Ansøgning om tilskudsmidler til jagtforeningerne 2013. Kredsen har modtaget 11 projektansøgninger
på i alt knap kr. 674.000,00 ud af budget på 148.414,00. Oversigtskema udarbejdes og rundsendes til
bestyrelsen for godkendelse.
JAGT OG MENNESKER PÅ HJERL HEDE, arrangement i september 2013. Undersøgelse i kredsen,
om i hvilken grad det er muligt, at lokale jagtforeninger kan støtte og deltage. Enighed om, at der blandt
de lokale nærmest placerede foreninger skal undersøges om muligt støtte til arrangementet.
Emner de ønsker støtte til:
Børneaktiviteter som på Herning Dyrskue, Naturvejledning/jagtstier, Informationsstand til voksne fra
Danmarks Jægerforbund, Jagthundegrupper, Schweishundearbejde, Trofæopmåling - både danske og
udenlandske, Jagthornsblæsere, Evt. Kniv-folk, Standjagt remedier, Information-udstilling fra
hjortevildtsgrupperne
Annoncering og omtale af arrangementet i JÆGER, Lån af billeder - børn og jagt og så videre, Evt.
levering af vildt allerede i år til fryseren på Hjerl Hede, ænder, fasaner, duer, ræve, råvildt, kalve etc.
Oplæg vedhæftet som bilag til referatet.

4.
Beretning fra HB

Lars Jensen.

Var fraværende grundet HB møde.

Jan B. Rasmussen
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5.
Kredsens økonomi

Stig Jessen

Budgetopfølgningen for kredsen viser en fin balance til den gode side. Der er ikke anvendt midler ud
over de budgetterede rammer.
Under punktet blev der drøftet, om de økonomiske retningslinjer for kredsens arrangementer om muligt
kunne indarbejdes i en strategi for kredsens virke.

6.
Strategi
udarbejdelse i
kredsen

Jan B. Rasmussen
Orienterede

Den kommende strategiperiode løber fra 2013-2017, hvorved den følger formandens valgperiode
Hovedbestyrelsen vil frem til repræsentantskabsmødet 2013 gennemføre en proces, der involverer
forbundets udvalg, kredse og JKF’ere i videreudvikling af den eksisterende strategi. Den fremtidige
strategi skal vedtages på repræsentantskabsmødet 2013.
For at sikre, at alle kan finde den nødvendige information, er der lavet en side på medlemsnettet, der
indeholder relevant materiale og information om, hvordan man kan bidrage til processen.
Hjemmesiden kan ses på www.jaegerforbundet.dk/strategi2017
Udarbejdelse af en strategi/håndbog for kredsens virke til støtte for koordinatorer og bestyrelsen blev
drøftet på mødet. Emnet vil blive genoptaget.

7.
Bordet rundt –
aktuelt fra JKF”erne

Herning

Holder en samlet jagt (Knudmose-jagten) med deltagelse af repræsentanter fra samtlige foreninger.

Holstebro

Planlægger jægernes dag den 25. august 2013 på Skyttecenter Ulfborg.

Ikast-Brande

Stillede spørgsmål til hjortevildtforvaltningens indstillinger og rapporteringer. Ønskede, at alle
optællinger og indstillinger blev offentliggjort på hjemmesiden.
Flugtskydningscenter Ruskær stillede spørgsmål til den sikkerhedsmæssige håndtering af junior
medlemmer på skydebaner. Rejste problematikken omkring vildthåndtering i forbindelse med
konsortiejagter.

Lemvig

I.A.B.

Ringkøbing - Skjern

Har emner til Riffelinstruktør udannelsen samt rejste problematikken omkring feltskydninger og
banelægger uddannelsen. Stillede spørgsmål til sammensætning af JKF bestyrelserne - skal de være
udpeget på årsmødet?

Skive

I.A.B.

Struer

Henvendelse fra kommunen om støtte til mågeregulering i byen i jagtsæssonnen. Har ikke kunne få de
fornødne tilladelser fra NST.
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Viborg

8.
Næste møde

Struer

9.
Eventuelt.

Ny jagtprøve

Orienterede om de kommunejagter, som koordineres blandt kommunens jagtforeninger.
Gav en orientering om status i agerhønseprojktet og de gode kontakter, som der er blevet udmøntet på
området under Markvildtskonferencen på Kalø ultimo september
Lars kommer med oplæg til mødetidspunkt og sted.

I forbindelse med den nye Jagtprøve har DJ oprettet en projektgruppe, der skal se på nye
undervisningshjælpemidler og prøvegrundlag. Stig Jessen er med i denne arbejdsgruppe.

Lars Jensen

Knud Pedersen

Linda Nielsen

Stig Jessen

Jan B. Rasmussen

Hans Jørgen Dahl

Flemming D. Overgaard

Johnny Faurskov

Lars Pultz Knudsen

Vagn Olsen
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