Kredsbestyrelsesmøde den 04. september 2014
hos Flemming Overgaard, Ikast-Brande
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Johnny Faurskov Rasmussen & Linda Nielsen.
Fraværende ved afbud: Hans Jørgen Dahl & Lars Pultz Knudsen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 27. maj 2014
Underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Knud Pedersen nævnte nogle temaer, som vil blive diskuteret i Jægerforbundet hen over efteråret.
Bl.a. kan nævnes hjortevildtet (Lars Jensen), budget (Michael Stevns), uddannelsespolitik, JKF
handleplan, vildtafsætning og strategi for jagthundearbejde.
Den 15. september er kredsformænd og -kasserer indkaldt til møde på Kalø angående samarbejdet
mellem kredse, administrationen og hovedbestyrelsen. Jan B. Rasmussen og Knud Pedersen deltager.
Flemming stillede et par kritiske spørgsmål, bl.a. hvorfor arbejdet med medlemskategorierne ikke
blev gjort færdig? Seniormedlemskabet blev afgjort i 2013, hvad skete der i 2014? Iflg. Lars arbejdes der stadig på sagen. Hvad med vildtafsætningsrådet, hvorfor blev Flemming pludselig ikke længere inviteret med?
Og hvorfor blev de forslag og ideer, der blandt andet kom fra kreds 2 (Jan og Flemming) ikke taget
med i betragtning, da der skulle laves "drejebog" for uddeling af DJ's naturpris? Der er aldrig udarbejdet konkrete retningslinier for, hvad der skal vurderes, og årstiden for vurderingerne er heller ikke flyttet. Leif Bach havde lovet, at der skulle holdes evalueringsmøde i efteråret 2013, men det
blev ikke afholdt. Knud medgav, at hele proceduren omkring Naturprisen bør drøftes nærmere i hovedbestyrelsen.
Vores nyjægerkoordinator Kim Lindenskov er stoppet, og vi mangler derfor en ny. Hvis man kender en, der kunne tænke sig posten, kan man rette henvendelse til Knud.
4. Beretning fra hovedbestyrelsen – Lars Jensen
Der har fra Naturstyrelsens side været fejlagtige jagttider oplyst på dåvildt i områderne Herning,
Struer, Holstebro og Lemvig. Lars har været i Radio Midt/Vest i den anledning, og der har også været korrektioner i diverse aviser i området og på lokal TV. Naturstyrelsen og DJ har også informeret
på deres hjemmesider. Der skal fra de lokale JKF'ers side bakkes op om de indstillinger med hensyn
til jagttider og afskydninger, de selv har været med til at indstille.
Der afholdes hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 23. september. Her diskuteres bl.a. hjortevildtsforvaltning. Hvad er DJ's holdning, hvordan skal det foregå fremadrettet, skydes der for lidt, det
forkerte, forstyrres der for meget etc.? Der er ca. en manko på 3000 stykker vildt.
Lars skal indrapportere afskydninger til Vildtforvaltningsrådet den 11. september.

Hjortevildtgruppe Vestjylland havde haft møde den 2. sept. hvor 2 repræsentanter fra en nystartet
gruppe (Jysk kronvildtlav) var inviteret (Knud Pedersen). Gruppen har en anden holdning til afskydning af kronvildt, end det der arbejdes på i hjortevildtgruppen. På mødet blev det præciseret,
hvor vigtigt det er at arbejde sammen over naboskel.
Den 15. september afholder Naturstyrelsen møde i Skave Sognegård angående driftsplaner for skovene for Herning, Holstebro, Viborg og Skive, og den 17. september afholdes et tilsvarende møde
på Naturcenter Harrild Hede for Ikast-Brande, Vejle, Hedensted, Silkeborg, Herning og Ringkøbing-Skjern. Lars sender mailen med indbydelsen til hele bestyrelsen, da ikke alle er direkte inviteret.
Indkøbet af det nye lasershot anlæg lægger hos Nyjægerudvalget, som gerne vil have lavet en samlet opgørelse over behovet, og om det kan lade sig gøre at skaffe penge til et fælles indkøb. Lars vil
undersøge, om vi kan/må købe et selv i kredsen, da det allerede i juni 2013 blev besluttet, at kreds 2
skulle indkøbe et nyt anlæg, hvilket der er plads til i kredsens økonomi.
Der er stadig problemer med, at nogle medlemmer ikke modtager bladet Jæger korrekt. Disse problemer skal indberettes til medlemsservice. Der er flest problemer med Bladkompaniet, færre med
Post Danmark. Bestyrelsen blev opfordret til at skrive rundt til lokalforeningsformændene, som så
skal bede deres medlemmer indrapportere eventuelle problemer.
Joan Brønnum Quist er ansat som ny kommunikationschef hos DJ. Bente Bach stopper den 1. oktober i økonomiafdelingen, og Carsten Dahl flytter med til Kalø.
Lars har deltaget i et eksperiment i DJ med at kommunikere ud til medlemmerne via video.
Flere efterspørger status på byggeriet af Jagtens Hus. Det ligger på nettet, men kommer også i bladet i oktober. Alle aftaler er på plads med kommunen og Naturstyrelsen, men da området købes af
staten, tager tingene tid, da det skal gennem finansudvalget.
Ellers går alt planmæssigt, men man venter på at komme i gang. Peter Madsen, som er kredsens
mand i følgegruppen, skal rapportere til os, men han meldte desværre afbud til mødet i Aulum. Jan
vil sørge for, at han bliver inviteret med til det næste møde hos Linda den 25. november.
5. Kredsens økonomi v/Jan B. Rasmussen
Jan gennemgik regnskabet, som er afsluttet pr. 30. juni i DJ. Dermed mangler både Landskuet i juli,
Hjerl Hede i august, forårsmarkprøver samt en hel del kørsel.
Jægerforbundet var repræsenteret på Aulum Dyrskue ved den lokale jagtforening og med logistisk
støtte fra Heden og Fjorden, som også støtter op om fortsat deltagelse fra jægerne.
Flugtskydning og riffelskydning er ca. i nul, mens der er overskud på frivillige jagtprøver og underskud på hundearrangementer.
6. Evaluering af Landsskuet i Herning
Det gik fint og var godt besøgt. Som sædvanlig var smagsprøverne fra grillen en succes, men det
var på tale at stille grillen anderledes næste år, så folk skal ind på standen for at få smagsprøve i
stedet for blot at kunne gå forbi udenfor.

Også børnejagtstien var godt besøgt, og det gav anledning/indledning til flere gode snakke med folk,
som betragtede de udstoppede dyr, der stod på en flisbund. Det gav også et mere spændende og levende indtryk af standen end tidligere.
Flemming fremkom med forslag fra et af sine medlemmer, at man næste gang kunne lave et tema
omkring reguleringskorps og samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.
Det blev besluttet, at vi deltager igen i 2015. Knud pointerede, at Landsskuet sætter stor pris på vores deltagelse.
7. Evaluering af "Jagt & Mennesker", Hjerl Hede
Der deltog ca. 50 engagerede frivillige om lørdagen og 60 om søndagen rundt om på heden ved diverse aktiviteter. Deltagerne var nogenlunde jævnt fordelt fra kredsen, naturligvis med overvægt af
de nærmeste lokale.
Der kunne godt have været flere i info-området især om søndagen, da Jan B. og Linda stod som de
eneste repræsentanter fra Jægerforbundet, hvilket ikke gav plads til nogen form for afløsning til at
kunne se nogle af de udendørs aktiviteter.
Vi havde valgt at være i en tilbygning til selve ankomst-centret, men det var meget mørkt og dystert,
og det gav ikke anledning til, at folk spontant kom ind. Lørdag havde knivmagerne et bord her, men
de flyttede ud i det store rum om søndagen, og udstillingen med bæver flyttede nærmere mod udgangen, hvilket gjorde resten af selve jægerforbundets udstilling noget amputeret. Vi bør overveje
at flytte ud i ankomst-centret igen til næste år, da der er en mere naturlig gennemstrømning af gæster.
Der var i år tegnet en rute ind på kortet, som blev uddelt ved indgangen. Børnene kunne ved hver
aktivitet langs ruten få et "v", og når man havde alle aktiviteter udfyldt, kunne man afhente en medalje inde i informationen hos Jægerforbundet. Det var en stor succes for børnene, og det gav en del
besøgende, men bevirkede også, at folk kom bedre rundt i alle aktiviteter end sidste år.
Der var ca. 1700 gæster i løbet af de to dage, hvilket var ca. 5-600 flere end i 2013.
Der vil blive afholdt et evalueringsmøde sammen med folkene fra Hjerl Hede den 30. september.
Alle aktivitets koordinatorerne er inviteret til deltagelse i mødet.
Vi har indvilliget i at deltage igen til næste år, og datoen er allerede fastsat til den 22. og 23. august
2015. Linda har meddelt, at hun ikke kan deltage, men at det er nødvendigt, at andre træder til, da
Jan ikke kan stå alene i info-området. Jan og Ejvind har allerede nu givet tilsagn om at deltage i
2015, og der er plads til flere frivillige.
8. JKF årsmøder i kredsen
Flg. datoer blev fastsat:
Viborg
Struer
Ikast-Brande
Herning
Skive
Holstebro

14. januar 2015
04. februar 2015
Ikke fastsat - Flemming melder tilbage
05. februar 2015
10. februar 2015
12. februar 2015

Lemvig
Ringkøbing-Skjern

Ikke fastsat - Johnny melder tilbage
Ikke fastsat - Hans Jørgen melder tilbage

Kredsmødet afholdes den 14. marts 2015 - formodentlig på Dejbjerglund Efterskole, da der både er
plads nok, og prisen er acceptabel.
9. Dato for møde mellem JKF bestyrelser og hjortevildtsrepræsentanten i Vestjylland
Formøde den 10. november kl. 19.00 med formand for Vestjylland Knud Pedersen i Aulum. Der
kan deltage max. 3 repræsentanter for hver JKF bestyrelse. Ikast-Brande hører ikke med til Vestjylland.
Stormøde den 20. november i Mejdal Hallen ved Holstebro. Alle er velkommen.
10. Har vi behov for flere vildtplejerådgivere?
Der var ikke umiddelbart kendskab til yderligere behov ud over de 3, vi allerede har i kredsen. I
forbindelse med oprettelsen af markvildtslavene, overgår en stor del af arbejdet til markvildtsrådgiverne.
11. Bordet rundt
Holstebro (Ejvind):
Der har skullet været afholdt JKF bestyrelsesmøde umiddelbart inden ferien, men det er blevet udsat 2 gange, det holdes nu i uge 37.
Rågereguleringsjægeren i Holstebro har syntes, at der har været nogen polemik omkring reguleringen, men er nu selv kommet med konstruktive forslag til løsninger på det.
Det skal afgøres, om der skal holdes "Jægernes dag" i 2015 samt findes 1 mand til Jægerforum i
Klosterheden.
Ejvind har deltaget i møde angående Tvis Mølle, da man skulle have fundet en repræsentant til at
sidde i brugerrådet. Han mente dog, at en sådan skulle findes i en af de 5 lokale jagtforeninger.
Herning (Vagn):
Der holdes JKF bestyrelsesmøde ultimo september, hvor bl.a. rågereguleringen skal evalueres. Hvis
de udvalgte jægere ikke skyder nok, skal de udelukkes, da der er en vis mængde rågeunger, som bør
reguleres. Der skal endvidere planlægges Knudemose-jagt.
Grønt Råds repræsentanten er opgivet med forkert navn, hvilket Vagn skal have korrigeret hos DJ.
Viborg (Linda):
JKF Viborg har for andet år i træk deltaget med en stand på Hestemarkedet i Bjerringbro den 8. juni.
Standen, hvor der var forskellige aktiviteter, var godt besøgt, og der deltog 17 frivillige hjælpere fra
flere af kommunens jagtforeninger.
Der har været reguleret råger i samarbejde med kommunen, og der har på skift deltaget jægere fra
hele kommunen i reguleringen.
Den 11. juni blev der afholdt førstehjælpskursus i Hammershøj Jagtforenings lokaler. Kurset var
etableret af Jægerforbundet i samarbejde med Tryg-fonden.

Der har været afholdt JKF bestyrelsesmøde den 12. august, og der skal være møde igen den 16. september.
Den 6. september er der åbent hus på projektet omkring slåning af stier i Nørreå dalen. Projektet er
et samarbejde mellem LMO Midtjylland og JKF Viborg og er støttet af bl.a. LAG midler.
Den 17. september er der møde i Langå angående projekt Stevnstrup Enge, som er stillet til rådighed af Naturstyrelsen Fussingø. Som det blev aftalt på planlægningsmødet i starten af juni, er der
lavet planer fra Kalø, og der skal nu tages stilling til det videre forløb.
Lemvig (Johnny):
Rågereguleringen har kørt godt. Johnny har været ude for at dømme hunde et par gange i foråret.
Der har været en del snak om mårhunde i området, men Johnny har henvist videre til Bent BechLarsen. Der er også folk, der mener at have set ulv.
Ikast-Brande (Flemming)
Flemming spurgte, om der kan laves en fælles annonce for f.eks. 4 jagtforeninger i Jæger. Det skulle der ikke være noget i vejen for, man kan sætte den under JKF-regi og der oplyse, hvilke foreninger det drejer sig om.
Der blev endvidere spurgt, om Juniorjægerne også er omfattet af Jægerforbundets almindelige indeksregulering, hvilket ikke er tilfældet.
Der var tale om, hvilke regler der er gældende ved sammenlægning af 2 foreninger. Linda har fået
en vejledning af jurist ved Jægerforbundet Michaela Høj Laursen, som hun videresender til Flemming.
Der vil blive afholdt møde i Jægerforum Klosterheden i september.
Der er set mårhund syd for Nr. Snede. Iflg. Jan er der uddannet yderligere 13 mårhundereguleringsjægere på landsplan. P.t. er der halsbåndhunde nok.
Skive (Jan):
Jan spurgte, hvem der udpeger repræsentanter til Jægerforum. Han pointerede vigtigheden af, at det
er folk, der har umiddelbar organisatorisk tilknytning til en jagtforening, som er medlem af Jægerforum for at kunne formidle informationer begge veje.
Skive Kommune har givet kommunens jagtforeninger et oplæg til jagtleje af de kommunale skove,
og man er i gang med en forhandling herom med Skive Kommune. De forlanger ca. kr. 400,- pr. ha,
og JKF har forventning til, at det maximalt bliver på kr. 200,- pr. ha.
Man har i Skive fået henvendelse fra Torben Sørensen og Steen Jacobsen, om man var interesseret i
at støtte oprettelsen af en buejægerforening. Forslagsstillerne så gode muligheder i at anvende Estvad-Rønbjergs faciliteter i form af skov og klubhus, og han havde fået den opfattelse, at DJ ligeledes ville støtte med diverse materialer og grej i forbindelse med bueskydningen. Jan spurgte, om der
fandtes en sådan støtteordning?
Struer og Ringkøbing-Skjern (Lars og Hans Jørgen var fraværende)

11. Eventuelt
Det næste møde er fastsat til den 25. november hos Linda på privatadressen. Efterfølgende møde
hos Knud Pedersen på privatadressen mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00.

Søvsø, den 25. september 2014
Linda Nielsen
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