Kredsbestyrelsesmøde den 27. maj i Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, Skive
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Johnny Faurskov Rasmussen, Lars Pultz Knudsen & Linda Nielsen.
Fraværende ved afbud: Hans Jørgen Dahl, Vagn Olesen, hundekoordinator Benny Green og Peter N.
R. Madsen, Fur Jagtforening.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 24. april 2014
Underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
I forbindelse med mødet for Jægerforbundets event-magere i Ullerslev den 4. april var der tale om
et kursus "Tal jagtens sag". Det blev aflyst p.g.a. for få tilmeldinger, men vil nu blive afholdt som et
kredskursus for JKF-formænd, Grønt Råds repræsentanter og koordinatorer den 19. juni 2014 fra kl.
18.00 til 22.00 i Jægerlunden, Rettrup Kærvej 28, Skive. Seneste tilmelding den 12 juni.
Det foredrag omkring smitsomme sygdomme hos husdyr i lande omkring os, som var på tale at
skulle afholdes sammen med kredsmødet 2014, men blev droppet af tidsmæssige årsager, og som
var på tale at skulle afholdes sidst i juni, er udsat til efteråret p.g.a. rigtig mange andre arrangementer i juni og juli i kredsregi.
Med hensyn til de regionale hjortevildtsgrupper er det vigtigt, at JKF formændene bliver inddraget i
de retningslinier, som Vildtforvaltningsrådet udstikker. Der kunne evt. laves en fælles tælledag i
kredsen og evt. et fællesmøde bagefter, og det sociale aspekt og det efterfølgende sammenhold skal
absolut ikke undervurderes. Der skal skabes større fælles forståelse for jagttider, afskydningspolitik
og fredninger.
Der vil blive afholdt formøde med de delegerede fra kredsen forud for repræsentantskabsmødet i
Kolding den 21. juni. Mødet afholdes i Aulum den 11. juni fra kl. 18.30. Knud booker lokaler og
vender tilbage til bestyrelsen, som hver især indbyder sine egne delegerede.
P.g.a. afbud mangler der 3 repræsentanter fra kredsen, 2 fra Viborg, som Linda selv finder, og 1 fra
Herning. Ingen afklaring på den sidste delegerede, da Vagn fra Herning ikke var til stede.
4. Beretning fra hovedbestyrelsen – Lars Jensen
Der har i uge 21 været afholdt hovedbestyrelsesmøde. Her blev årsrapporten og Jægerforbundets
økonomi gennemgået forud for repræsentantskabsmødet, og der fremkom ingen overraskelser. Revisorerne var tilfredse, og regnskabet afsluttes med et overskud på ca. 1,5 millioner mod de budgetterede 2 millioner. Der pågår til stadighed tæt økonomisk opfølgning omkring byggeriet af Jagtens
Hus.
Ikke-betalende medlemmer udmeldes nu tidligere end før, når der ikke bliver betalt. Der er ikke flere udmeldinger end tidligere.
Der er på tale, at Jægerforbundet skal have nye revisorer og ny forretningsorden.

Spørgsmål om, hvem der skal betale for møderne i hjortevildtsgrupperne har også været drøftet.
Man arbejder i hovedbestyrelsen på en ny kommunikationsstrategi, og her har der været hyret eksterne specialister ind. Der findes mange former for kommunikationsmedier, og nye kommer til, så
det er vigtigt, at der laves en handlingsplan.
Planen for Jagtens Hus følges, og der er nu truffet afgørelse om, hvem der skal bygge. Prisen på
grunden fra Naturstyrelsen er fastsat. Aftalen med Naturstyrelsen om brugen af skoven og området
omkring Jagtens Hus er endnu ikke underskrevet, da man afventer køb af grunden, før der underskrives.
I forbindelse med repræsentantskabsmødet er der indkommet en del forslag, hvilket også er årsagen
til indkaldelsen til formødet den 11. juni.
Der er blandt andet kommet forslag om, at formandsposten til JKF skal meddeles senest 4 uger får
årsmødet, og at forslaget skal sendes både til den siddende JKF formand og hovedbestyrelsen.
Fra vores kreds er der som bekendt kommet forslag til, hvordan de regionale hjortevildtsgrupper
skal arbejde og afrapportere, samt forslaget fra Lemvig omkring antal medlemmer i JKF bestyrelser
i kommuner med få lokale jagtforeninger.
Der er indkommet mange kommentarer og forslag i forbindelse med fjernelsen af foreningsmeddelelserne i bladet Jæger, men da disse er kommet med igen, trækkes forslagene formodentlig
af forslagsstillerne på repræsentantskabsmødet.
Der er kommet forslag på ændring af navnet på JKF til "Danmarks Jægerforbund + kommunens
navn".
5. Kredsens økonomi v/Jan B. Rasmussen
Jan kunne oplyse, at der har været overskud fra de frivillige jagtprøver. Kredsens budget for indeværende regnskabsår er på kr. 251.000,-, og heraf er der kr. 219.000,- tilbage. Dette skal dog tages
med forbehold for ikke afregnede arrangementer, kørsel m.v., som Jan endnu engang opfordrede alle til at få afklaret hurtigst muligt efter afholdte udgifter.
I kredsen forefindes 2 laser shot anlæg, hvoraf ingen af dem reelt fungerer. I sommeren 2013 blev
der i bestyrelsen besluttet, at der skulle indkøbes et nyt anlæg, men firmaet, som skulle levere det,
gik konkurs umiddelbart inden, og indkøbet har således været stillet i bero. Lars Jensen kunne oplyse, at Nyjæger-udvalget arbejder med et fællesindkøb til alle de kredse, der er i gang med indkøb af
nye anlæg. Lars Jensen følger op på sagen i Jægerforbundet og melder tilbage ved næste bestyrelsesmøde. Der ses dog ingen mulighed for at få indkøbt eget anlæg inden Landsskuet i Herning i
starten af juli, og det er også tvivlsomt, at der bliver indkøbt nyt inden arrangementet "Jagt og Mennesker" på Hjerl Hede den 23. og 24. august.
Det anlæg, som står hos John Lund, Stoholm & Omegns Jagtforening, og som ikke virker, skal retur
til Lars Pultz, Struer.
6. Kursus i reguleringsarbejde (Jan B. Rasmussen)
Nogle kommuner har rigtigt godt samarbejde med JKF'erne angående reguleringsarbejdet.

Der er udarbejdet en projektbeskrivelse i Danmarks Jægerforbund af Niels Søndergaard, Peter
Smærup og 4 andre i en arbejdsgruppe angående reguleringer. Jan og flere af de øvrige medlemmer
ser gerne, at der kommer en overordnet reguleringskoordinator i kredsregi. I dag har man allerede
både mink- og mårhundereguleringsjægere. Der vil komme tilbud på kurser indenfor fugle og hårvildt, og det er yderst vigtigt, at reguleringsjægerne har grundigt kendskab til både lovstof og praktisk viden med hensyn til både fælder og våben m.v. i forbindelse med udførelsen af reguleringen.
Disse kurser vil blive afholdt i kredsregi som eksterne kurser, hvor instruktørerne kommer ud lokalt.
Målet er på sigt, at alle kommuner har deres eget reguleringskorps. Det kunne være nyttigt med den
fælles reguleringskoordinator til i kredsregi at styre eventuelt fælles udstyr, såsom fælder, kameraer
og andet grej.
I Holstebro er man blevet kontaktet direkte af Naturstyrelsen, som ønsker lokale jægeres hjælp til
minkregulering, men på opfordring fra både Jan og Lars J. er det bedst, at det styres gennem Jægerforbundet. Niels Søndergaard er med i arbejdsgruppen, og Claus Lind Christensen har kontakten til
Naturstyrelsen.
7. Status vedr. Jagtens Hus (Peter Madsen fraværende, men ref. fra Jan)
Har været til det første møde i gruppen, og her er der blevet lavet et kompendium, således alle er
klar over, hvad opgaven i gruppen er i forbindelse med byggeriet.
Der er nu udsøgt 2 ud af 14 tilbudsgivere. Og der er ingen kendte problemområder indtil nu i processen. Det er vedtaget, at alle byggemøder fremadrettet afholdes på lokaliteten på Kalø.
Med hensyn til økonomien, så er man i fuld gang med fundraisingen og har fået en hel masse tilsagn, som man dog ikke kan oplyse nærmere om i det igangværende forløb. Peter er meget fortrøstningsfuld omkring arbejdet, og han føler, at der er god fælles holdning mellem de 8 medlemmer i
gruppen, som repræsenterer hver sin kreds.
Det næste møde i gruppen finder sted den 20. juni i Kolding umiddelbart efter JKF formandsmødet,
og det vil blive kritisk revisor Ebbe Salling, som forelægger gruppens beretning på repræsentantskabsmødet.
8. Landsskuet den 3.-5. juli i Herning
På mødet blev der gennemgået en liste over ansvarlige for de pågældende aktiviteter, som man har
valgt skal foregå på udstillingen.
Peter Smærup har lovet at finde plancher og udstoppede dyr til vores tema omkring prædatorer og
vildt.
Der bliver ingen speciel opvisning med schweisshunde, kun dialog med hundeførere og fremvisning
af grej.
Der, hvor lerduebanen normalt har været, kan man evt. have hunde i små bure/pavilloner.
Der grilles kød fra AB Catering og uddeles vin i små glas som tilhørende smagsprøver. Der forventes anvendt ca.15-18 kg krondyr køller pr. dag. Det primære er at komme i dialog med de gæster,
der smager vildtet - ikke at få mest muligt afsat på kortest tid.

Der var forslag om at få formidlet noget omkring jagttegnsundervisning, da det jo kræver en uddannelse at blive jæger. Det kunne evt. inddrages i jagtstien.
Knud begynder at sende mails ud til de hjælpere, der tidligere har deltaget. Det blev vedtaget, at der
igen i år uddeles skjorter til de hjælpere, der deltager på standen for at få en signalværdi i at være
ens påklædt.
9. Hjerl Hede
Herning Kommune er ikke økonomisk involveret i projektet i år.
Jan har kontaktet Carsten Bjørnskov fra Naturstyrelsen i Thy, men har endnu ikke fået nogen tilbagemelding, om han kan deltage med nogle underholdende indlæg omkring jagt, mennesker og natur.
Linda har kontaktet Johan Thorsø, som gerne vil deltage sammen med andre knivmagere på standen.
Knud sætter ham på listen over hjælpere og overtager selv den videre kommunikation.
John Lund har tilbudt sin hjælp på lerdueskydebanen begge dage sammen med Tage Toft den ene af
dagene.
Tidligere riffelkoordinator Torben Sørensen har sammen med JFU indkøbt en 8 meter lang bane
(moving target) til skydning af grise. Han havde henvendt sig til Jan med tilbud om deltagelse, men
da tilbagemeldingen åbenbart ikke kom hurtigt nok, har han entreret til anden side den dag.
Jan havde lavet et budget på kr. 17.000,- til arrangementet og søgt Jægerforbundets udstillingsmidler om beløbet. Beløbet er blevet bevilliget herfra.
Lars Jensen vil forsøge at få en annonce om arrangementet sat i Jæger.
9. Bordet rundt
Flemming, Ikast-Brande
Flemming havde erfaret, at det kunne være vanskeligt at finde riffelprøverne på Naturstyrelsens eller i øvrigt også på Danmarks Jægerforbunds hjemmesider. De kan findes under "Mit jagttegn", og
Lars P. opfordrede også til at benytte de nyttige links på kredsens hjemmeside.
Flemming spurgte til, hvordan retningslinier for fortæring i JKF regi er, og hvor bilagene skal sendes hen. Der findes specielle økonomiske retningslinier for JKF under "Tillidsmandsnet", hvoraf
satser m.v. fremgår. Bilagene sendes til JKF formanden til attestation, og herefter sendes de direkte
til Jægerforbundet.
Han spurgte, om det var rigtigt, at Jytte Pårup bliver/er blevet 60 år. Der var ingen afklaring på, om
hvorvidt der skulle gøres noget i den anledning.
Flemming spurgte Knud og Lars om, hvordan hjortevildtsmøde i Fasterholt var forløbet, og det var
der åbenbart delte meninger om. Iflg. Lars var det lykkedes Mads Flinterup at komme med et sagligt og veldokumenteret indlæg omkring ulven, hvilket var med til at tage brodden af en del lokal
utilfredshed, hvorimod Knud var af den opfattelse, at Mads havde en tendens til at forherlige og
skønmale billedet af ulven i nogen grad, hvilket i modsat fald kunne opfattes negativt af nogle af
mødedeltagerne. Iflg. Lars fremligger Mads ikke udokumenterede oplysninger, så der var primært
fakta fra Tyskland, men ikke fra Sverige, da mange af oplysningerne herfra ikke er bekræftede.

Flemming tilkendegav, at det var et godt initiativ fra private interessenter i området, men at han
gerne havde set, at de lokale jagtforeninger kunne være blevet enige om afholdelsen af mødet, hvilket desværre ikke var tilfældet.
Linda, Viborg
I JKF Viborg arbejder man sammen med LMO med på et projekt omkring biomasse og slåning af
stier i Nørreå-området. Der er bevilliget penge til slåmaskine m.v., men det har været nødvendigt at
oprette en bankkonto i den forbindelse. Den tegnes af Per Fisker, Hammershøj, men ved oprettelsen
har der været brug for underskrevne vedtægter for både JKF Viborg og Jægerforbundet generelt.
Linda forespurgte Lars J., hvor man kunne finde dem fra Jægerforbundet, og han lovede at undersøge sagen, da vedtægterne på hjemmesiden som bekendt ikke er underskrevet.
Der afholdes førstehjælpskursus i Hammershøj den 11. juni i samarbejde mellem Trygfonden og
Jægerforbundet.
Der er fuld gang i rågereguleringen i kommunen.
Det ser ud til, at der igen kommer skred i projektet omkring Stevnstrup Enge, som Naturstyrelsen
har stillet til rådighed for JKF Syd- og Norddjurs, JKF Randers og JKF Viborg. Der indkaldes til
planlægningsmøde i starten af juni for nærmere aftale omkring anvendelse af området.
Lars Pultz Knudsen, Struer
Der har ikke været afholdt møder siden årsmødet. Der foregår i øjeblikket råge- og mågeregulering,
men der fornemmes en vis intolerance mellem reguleringsjægerne i kommunen, hvilket der efterfølgende vil blive fulgt op og evalueret på.
Der har i forbindelse med en regulering været skade på et tag, men kommunen har forsikring, der
dækker, så sagen er afklaret og i orden.
Lars kunne oplyse, at der er set forsøg på at trænge ind på hjemmesiden fra bagsiden.
Ejvind, Holstebro
Ejvind kunne fortælle, at der havde været en episode i hans område, hvor en mor havde kontaktet
ham angående en nyjæger, som ikke kunne få lov til at gå op til riffelprøven, selvom han mente, at
han var tilmeldt. Det var svært at afgøre præcist, hvad der var gået galt, men det blev gentaget, at
man først skal tilmelde sig og betale og dernæst bestille en tid, så burde det ikke give anledning til
problemer.
Der havde været afholdt møde i Det grønne Råd i Holstebro. Naturstyrelsen og Holstebro Kommune har bevilliget 4,6 millioner til et områdecenter ved Tvis Kloster, og der skal nu samarbejdes i Det
grønne Råd omkring projektet. Der er sat 2 mand ind fra JKF Holstebro i gruppen.
JKF Holstebro skal have en mand på reguleringskursus i praktisk udførelse af opsætning af fælder
og kendskab til lovgivningen omkring regulering.
Johnny, Lemvig
Der var intet nyt at berette, bortset fra at råge- og duereguleringen er gået godt.

Jan, Skive
Der er udsendt en liste over alle landets skydeinstruktører, som Knud har videresendt til kredsbestyrelsen, som igen skal sende den ud til lokale foreningsformænd. Det, der er meningen, er at de forskellige foreninger, der har instruktører, skal udpege en eller to, der kan tage kursus som "eliteinstruktører", der kan medvirke til uddannelse af flere almene instruktører.
Der er nogle foreninger, der mangler instruktører, og hvis Skive får oprettet et lokalt kursus, sender
Jan besked til den øvrige bestyrelse, hvis de ønsker deltagere på kurset.
Det er meget fint med automatisering af skydebanen, bl.a. med akustisk udkald, men Jan opfordrede
til, at man stadig tilgodeså det sociale aspekt i skydningen, når folk følges ad banen rundt og hjælper og vejleder hinanden. Man oplever det i øjeblikket i Skive, hvor man ser en "flugt" til de skydebaner, der stadig har manuelt betjent skydeanlæg.
11. Eventuelt
Det næste møde er fastsat til den 4. september i Ikast-Brande. Efterfølgende møde den 25. november hos Linda på privatadressen.
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