Møde den 24. november 2014 hos Linda Nielsen, Viborg
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Lars Pultz Knudsen, Johnny Faurskov Rasmussen, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen
Fraværende: Vagn Olesen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra bestyrelsesmødet 04. september 2014
Referaterne fra møderne den 4. september og den 5. november blev underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Der har været afholdt miniformandsmøde, hvor Claus Lind havde loddet stemningen med hensyn til
møderne omkring RASKnatur, som bl.a. også har været afholdt i kreds 2 (møde hos Knud Pedersen
den 5. november).
Der sendes mange referater ud til kredsformændene, som ofte føler sig forpligtede til at sætte sig
ind i det hele og dermed får mange opgaver.
Med hensyn til vildtplejerådgivernes arbejdsopgaver, så vil Knud ikke løbende kontrollere, hvad de
foretager sig, men i samråd med kassereren bliver der selvfølgelig holdt øje med forbruget.
Hvad angår haglprøvesagkyndige har der nok været udnævnt flere, end der reelt har været brug for.
Buekoordinatoren har stillet spørgsmål om, hvad man i kredsen kan få tilskud til. Der er ikke indlagt beløb i kredsens budget for 2015 for bueskydning, men princippet er, at hvis der f.eks. afholdes
kredsmesterskaber, er der brugerbetaling, og at arrangementet i hovedtræk skal hvile i sig selv. Der
har været forventninger fremme om, at man ville kunne få tilskud på ca. kr. 50.000,- til indkøb af
vogn, buer og 3d dyr. Claus Lind må dementere, at Jægerforbundet har givet et sådant tilsagn.
Prislisterne for skydevogne, således at de er ensartede over hele landet, er endnu ikke opdateret af
Elsebeth Bräuner.
Jan B. Rasmussen meddeler buekoordinator Carl Johan, hvordan deltagelsen i Hjerl Hede og Landsskuet afregnes med bueskytterne, hvorefter Carl Johan selv skal tage det med i bueudvalget. De
kommer med indstilling til hovedbestyrelsen angående priserne.
Der er JKF formandsmøde den 11. december på Dalum Landbrugsskole ved Odense.
Der har været afholdt offentlig kronvildtsmøde i Mejdal-Hallen den 20. november. Her blev der
uddelt et spørgeskema til de 215 fremmødte. 130 af skemaerne blev besvaret, og det viste et flertal
for, at man ønskede at gøre noget ved jagttiderne for at øge antallet af ældre hjorte i bestanden. De
fremmødte havde også mulighed for at komme med deres ideer til den fremtidige forvaltning, her
pegede forslagene i alle retninger.
Knud sluttede af med, at hvis vi har noget i kredsen, vi ønsker diskuteret i hovedbestyrelsen, kan vi
give ham besked i god tid, således at han kan tage punkterne med til miniformandsmøderne.

4. Beretning fra HB
Der vil blive gennemført en omlægning af tilskud pr. kreds, således at der fremadrettet bliver betalt
pr. medlem, så der bliver flere penge til rådighed i de kredse, der har flest JKF'er. Det vil betyde, at
vi f.eks. i kreds 2 får ca. kr. 15.000,- mindre til rådighed, hvor imod kreds 7 vil få ca. kr. 30.000,mere i det generelle tilskud fra Jægerforbundet.
Deloitte er blevet antaget som nyt revisionsfirma for Jægerforbundet.
Ole Roed Jakobsen har anket sagen, og den forventes genoptaget medio 2015.
Der er lagt ny status omkring "Jagtens Hus" på hjemmesiden. Det går langsomt med købet, da der
er meget bureaukrati forbundet med handlen med Naturstyrelsen og dermed staten.
Pr. 1. januar 2015 flyttes Jægerforbundets adresse til lejede lokaler i Mørke.
Sekretariatsfunktionen i Nordisk Jægersamvirke reduceres. I stedet ansættes en lobbyist i Brusseles
til støtte for FACE og Nordisk Jægersamvirke i forhold til arbejdet med politikerne i EU-Parlamentet.
5. Kredsens økonomi v/Jan B. Rasmussen
Jan opfordrede os alle til at få svaret på Morten Sinding-Jensen's kommunalrapport og få den opdateret med eventuel manglende oplysninger.
Han vil snarest sende en mail rundt til koordinatorerne, og den skal sendes videre til deres hjælpere
angående udgifter til køb af vildt, lokale- og terrænleje m.v., da disse udgifter er accelereret kraftigt
i den seneste årrække. Der afholdes møde med dem den 26. november i Aulum, hvor Jan vil give
dem instruktioner i indtastninger og afregninger til kredsen og Jægerforbundet. Han har opfordret
Benny Green til at lave en liste over prøve- og terrænledere indenfor hundeområdet.
Jan kører omkring kassereren for Aulum Jagtforening for at få en dialog med ham angående afregningen fra Aulum Dyrskue, hvor de har bedt kredsen om penge. Iflg. Stig Tjellegaard har de fået kr.
20.000,- fra udstillingspuljen, og de får ikke yderligere. Kredsen må og kan ikke betale tøj ud over
det, der er fastsat af HB til kredsens beklædningspulje, som iflg. kassereren er anvendt til ekvipering af medlemmer i foreningen.
Kredsens budget er justeret for 2015 i henhold til ovenstående nye regler, men vi har ikke brugt det,
vi har til rådighed fra forbundet i 2014 og får nok vores økonomi til at hænge sammen på trods af
nedskæringen. Iflg. Jan var det en noget usaglig begrundelse for ændringen og måske ikke den mest
retfærdige afgørelse.
Der er lavet nyt budget for vores deltagelse i Jagt og Mennesker på Hjerl Hede den 22. og 23. august 2015. Budgetter er uændret på kr. 18.700,- som for 2014. Lars Jensen underskriver, og Jan
indsender det til udvalget.
Med hensyn til indkøb af ny lasershot er der stadig liv i sagen, og iflg. Lars J. er tidshorisonten for
købet inden for nær fremtid.

6. Datoer for JKF årsmøder
Alle datoer er nu på plads, og kalenderen ser således ud:
Viborg
Ikast-Brande
Ringkøbing-Skjern
Struer
Herning
Lemvig
Skive
Holstebro

14. januar 2015
28. januar 2015
03. februar 2015
04. februar 2015
05. februar 2015
09. februar 2015
10. februar 2015
12. februar 2015

Vi kan evt. lave et link til vores nuværende natursyn, så deltagerne på årsmøderne kan forberede sig
og gøre sig nogle tanker, inden vi evt. skal diskutere RASKnatur på årsmøderne.
7. Bordet rundt
Holstebro
De lokale jægere, der ønsker at deltage i regulering, meddeler deres medlemsnumre direkte til rågereguleringsjægerne. Reguleringen annonceres i Jæger i januar/februar, og tider m.v. arrangeres direkte mellem parterne.
Der har været afholdt en vildtdag Gastro 75 på Storetorv i Holstebro, hvor der har været serveret
vildtretter og smagsprøver. Arrangementet varede fra kl. 12 til 17, og der var en stand med udstoppede dyr, hundefolk der cirkulerede blandt publikum med hunde, uddeling af opskrifter og et hornblæserlaug, det blæste jagthorn. Der var god interesse fra publikum, og man har valgt at deltage
igen næste år. Det er tilladt at forlægge vildt på standen, så længe det bare ikke sælges.
Lemvig
Alle små lokalforeninger har fuld gang i deres efterårsjagter.
Johnny har haft flere opkald fra lokale jagtforeninger angående hjælp til regulering, men det har
omfattet både katte, mår og ræve. Det er klart, at f.eks. katte, mus og rotter ikke omfattes af vores
reguleringshjælp.
Der er fundet bæverfælder i området, hvilket jo klart er ulovligt, da bæveren er totalfredet i Danmark.
Der har også været afholdt kongejagt i skoven.
Skive
JKF tilbyder hjælp til regulering, og Jan får flere henvendelser fra folk, der gerne vil være behjælpelig med at regulere i JKF regi.
Mange af kommunens jagtforeninger har generalforsamlinger allerede i efteråret, og derfor når de
politiske temaer, som kommer fra Jægerforbundet ikke ud og bliver drøftet i foreningsregi. Mange
af oplæggene fra hovedforbundet kommer først i januar/februar i forbindelse med JKF-årsmøderne.
Ringkøbing-Skjern
Førstehjælpskurset, som skulle have været afholdt i juni i samarbejde med Tryg-fonden, blev som
bekendt ikke til noget p.g.a. for få deltagere, men det er stadig svært at samle folk nok.

Trækvildtet er noget, der optager mange i området, og der har været afholdt møde med Ole Noe,
trækvildtsudvalget og en del lokale deltagere. Den kortnæbede gås skydes kun i Danmark og Norge,
og bestanden skal gerne ned på ca. 60.000 stk. Spørgsmålet er hvor mange, der skal skydes herhjemme. Iflg. Hans Jørn kom de synspunkter, som var fremkommet på mødet, ikke med videre til
det fælles møde i Holland, hvor der ingen gæs skydes. Der var ingen koordinering mellem de danske deltagere inden mødet.
13 jagtforeninger har jagt i Ådalen, og der bliver solgt i alt 150 kort til området. Foreningerne sælger 120, og resten sælges af Naturstyrelsen, men det kniber for dem at få solgt deres 30.
Hans Jørn syntes, at det bliver spændende at se, hvor meget dåvildt der vil blive skudt i 2015.
Ikast-Brande
Jægerforbundets temaer/projekter med RASKnatur og kronvildt vil komme til at tage tid. Der er
allerede udsendt dagsorden til JKF-årsmødet i Ikast-Brande, og der bliver derfor ikke et punkt med
RASK natur.
I Flemming's område har man også travlt med at gå på jagt i tiden. Han nævnte bl.a., at der er 4
lokale foreninger i kommunen, der er gået sammen om at leje jagten på Flyvestation Karup.
Struer
Lars har deltaget i generalforsamlingen i en enkelt forening. Her blev der bl.a. nævnt, at der mangler info om, hvordan man finder jagttegnsundervisere på kredsens hjemmeside.
Han har fået henvendelse fra skoler om undervisning i naturfag. Området ved Kærsgårdmølle
(Naturskole) kan anvendes til formålet.
Der har været afholdt kursus i regulering i Sevel. Der skal holdes møde med reguleringskorpset i
nær fremtid for afklaring af, hvem der kunne tænke sig at deltage i reguleringen. Vi skal passe på, at
folk ikke får den opfattelse, at vi skal deltage i regulering af alt muligt, som ikke er jagtlig relevant.
Prøver at få en dialog i gang med lokale jagtforeninger angående kronvildt. Det er vigtigt, at folk
bliver delagtiggjort.
Viborg
Den 6. september var der reception i Nørreå-projektet omkring slåning af gangstier i 3 engområder
omkring Nørreå. Der var 17-20 interesserede deltagere, der var med ude at besigtige områderne.
Der har været holdt bestyrelsesmøde i JKF Viborg den 17. september. Næste møde er fastsat til den
4. december. Der har været afholdt et ekstraordinært møde med jagtlederen på de kommunale arealer den 7. oktober for at få sat nogle aftaler på plads.
Den 16. september var der igen møde i Langå angående Stevnstrup Enge projektet, og den 13. november skal der være et møde med Sandor Hestbæk fra Naturstyrelsen, som skal med ud for at besigtige området. Det ser ud som om partnerskabsaftalen snart er på plads.
Der har været 2 repræsentanter til kronvildtsmøde i Silkeborg den 3. november og 3 til kronvildtsmøde i Aulum den 10. november.

Linda har været inviteret til generalforsamling i Stoholm Jagtforening, men takkede pænt nej, da der
er mange lokalforeninger i kommunen, hvilket kan give en rimelig stor mødeaktivitet, hvis man skal
deltage i flere.
En lokalforening i kommunen har indstillet en afgående formand til Jægerforbundets aktivitetstegn.
Linda havde indstillingen med til mødet, og det blev besluttet, at indstillingen efterkommes. Linda
laver ansøgningsskemaet til Jægerforbundet, og det underskrives af Lars Jensen, som også uddeler
diplom og nål til vedkommende på JKF årsmødet i Viborg den 14. januar 2015.
Ellers er der også godt gang i de kommunalt afviklede jagter og i de lokale i hele området.
8. Eventuelt
Hans Jørn stillede spørgsmål om, hvad jagttegnsmidlerne egentlig bliver brugt til? DOF har f.eks.
fået tilskud til at slå græs på stier.
Det med reguleringsjægerne (mink) vil dø ud, hvis folk selv skal betale for nye batterier til halsbånd og kørsel rundt med f.eks. fælder. Kan der ikke gives lidt tilskud til f.eks. benzin i ny og næ?
Iflg. Lars J. hører regulering af mink ikke under Danmarks Jægerforbund. Det er Naturstyrelsen, der
i samarbejde med folk, de selv har entreret med, som står for denne regulering.
8. Næste møde
Det næste møde er fastsat til mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 hos Knud Pedersen på
privatadressen. På det næste møde skal de efterfølgende møder fastsættes.
Søvsø, den 07. januar 2015
Linda Nielsen
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