Skive den 22.03.2011

Års Kredsmøde onsdag 09.marts 2011 kl. 19.00
på flyvestation Karup Herning vej 1, 7470 Karup
Referat:

1.

Valg af dirigent:
Bjarne From blev enstemmigt valgt.
Dirigenten konstaterede at der var 175 fremmødte, hvoraf der var 142 stemmeberettigede.

2.

Valg af stemmetællere
Dirigenten besluttede at udsætte dette punkt, da der ikke i år var valg til bestyrelsen.

3.

Beretning om kredsens virksomhed, (Herunder beretning fra koordinatorer)
Formand Knud Pedersen kom i sin beretning ind på følgende emner:
• Ny formand i Ringkøbing - Skjern JKF, Hans Jørgen Dahl tak til Harry Jensen for
samarbejdet i kredsbestyrelsen.
• Vigtigheden af Jagtparolen afholdelse og indhold, med baggrund i de meget
beklagelige ulykker som desværre har været i det forgangne år.
• Anvendelse af blyhagl, dette må så absolut ophøre.
• Anskydninger af gæs, DJ kampagne med røde og gule kort.
• Opmærksom hed på at ved transport af ammunition i privat køretøj det er ikke tilladt
at transportere mere end 50 kg krudt på samme tid og i samme transport (køretøj).
Dette svarer til 53 æsker patroner med 25 patroner á 28 gram, i alt 49,8 kg.
• Jægernes dag i Holstebro, et meget godt arrangement som vil blive gentaget i 2011.
• Opfordring til at bruge af de 3 Vildtplejerådgivere der er i Kredsen
• JKF Skive, tiltag til oprettelse af frivillige Hjortevildtforvaltnings grupper med vægten
på den stigende bestand af Dåvildt i Øst- og Vestalling området.
• Jagttidsforvaltningen, vigtigheden af at der lokalt arbejdes med dette da jagttiderne
skal revurderes om et år.
• NATURA 2000 høringsrunde på de af DJ valgte prioritet 1. områder.
• Landskuet i Herning, hvor emnerne vil være dansk vildt i husholdningen og NATURA
2000 tiltagene til en rigere natur.
• Jægerforum og dettes store betydning for samarbejdet, samt en henstilling om at der
tilbagemeldes i forbindelse med jagt invitation, dette har desværre ikke været
tilfældet
• Fordelingen af tilskudsmidlerne til kredsens jagtforeninger og skydebaner 2010.
• Hjortevildtforvaltningen i kredsen, roste det gode håndværk.
• Dåvildtforvaltningen, enighed om politikken fremadrettet vil give store udfordringer
når de nuværende fredninger ophører, da vestjyderne har to år til at beslutte sig for,
hvad der skal ske med denne mere og mere populære og tiltagende vildtart. Knud
opfordre til at sørge for at få taget diskussionen om, hvad og hvor meget, der skal
selekteres. Er det dåer, er det kalve, er det hjorte og hvor store. Der vil blive indkaldt
til et møde her i foråret, hvor emnet skal debatteres
• Skuffelse over den lange tid det har taget Naturstyrelsen at få iværksat
overvågningen af mårhunden.
• Uddelingen af årets naturpris den 10. april 2010 samt prisen for årets jagtforening
den 15. april 2010. begge til kreds 2. godt gået til begge.

•
•
•

Spørgsmål til Formand Ole Roed om status omkring anskaffelse af eget domicil
Det frivillige Danmark, dette emne have været taget op på sidste DJ formandsmøde
og Knud Petersen gennemgik materialet fra mødet for forsamlingen, Materialet
publiceres sammen med div. referater fra kredsmøde
Knud Pedersen afsluttede med at give ordet til kredsens koordinatorer.

Præsentationen til formandens beretning med uddybning af ovennævnte punkter er
vedhæftet referatet.
Webkoordinator Lars Pultz.
Lars gennemgik kredsens hjemmeside, som havde udviklet sig betydeligt siden starten,
samt opfordrede til brugen af denne.
Link til Kredsens Hjemmeside: http://www.jagtkreds2.dk/
Vand og Natur koordinator, Niels Erik Jørgensen.
Orienterede om NATURA 2000 danmarkskortet og gennemgik prioritet 1. områderne hvor
jagt er nævnt i materialet, samt status i dette arbejde.
Niels Erik gjorde opmærksom på at det er misforståelse at udpegningsarter er fredet og at
jægerne skal være opmærksomme på, at der ikke er nogen hindring for jagt på samme.
Intro til NATURA 2000 og beretning for Vand og Naturudvalget vedhæftet referatet.
Riffelkoordinator, Kim Toft Hansen.
Kim orienterede om oversigten over riffelprøver 2011 på DJ hjemmesiden og opfordre til at
der bliver iværksat mærkeskydninger uden i kredsen, samt at bestemmelserne var ændret
således at der ikke længere skulle besvares en skriftlig prøve.
Beretning er vedhæftet referatet.
Flugtskydningskoordinator, Michael V. Hansen.
Opfordrede til at give tilbagemeldinger og gensidig orientering samt at holde kontakt.
Udtagelsesskydninger vil blive afholdt i Brodal og Holstebro, nærmere vil fremgå af DJ
hjemmeside og bladet.
Jagthornkoordinator, Jesper Bromerholm.
Udførlig beretning er vedhæftet referatet.
Vildtplejekoordinator, Thomas Holm
Orienterede om at de arbejder på at få oprettet nogle ”DEMO” projekter til beskrivelse af
mulige virkemidler, speciel med vægten på markvildtet.
Præsentationen er vedhæftet referatet.
Kursuskoordinator. Kurt Graugaard.
Efterlyste dialog og kontakter fra kredsens foreninger, efterlyste initiativ til oprettelse af
kurser og præsiderede at initiativet ligger ved foreningerne som så kunne få støtte til
koordinationen med kursusafdelingen på Kalø.
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Hundeudvalgskoordinator, Kirstein Henriksen orienterede i Kristian Møllers fravær.
Kirstein orienterede om et nyt WEB baseret system ved tilmelding, som vil kunne anvendes
fremadrettet ved betaling. Kirstein udtrykte glæde for de nye vildplejere og så frem til et
samarbejde, også i forbindelse med optælling. Ligeledes var der udarbejdet en ny folder til
brug for de lodsejere som ligger terræner til træning og prøverne. De nye regler i forbindelse
med apporteringsprøverne er tilgængelige på hjemmesiden.
Nyjægerkoordinator, Tommy Hansen
Tommy opfordrede til at arbejde med mulighederne for at få de unge mennesker med på
skydebaner og at de lokale foreninger gik mere aktivt ind i arbejdet for at skaffe de unge
medlemmers interesse.
4.

Kredsens Økonomi
Lars Jensen gennemgik kreds regnskabet for 2010, hvor af det fremgik at resultatet for
kreds 2 var et samlet forbrug 63.922 af DJ midler.
Lars viste efterfølgende tallene for samtlige otte kredse. Udgifterne i kreds 2 havde været
270.814 kr. (den billigste), mens kreds 7 havde brugt 680.446 kroner (den dyreste).
mens det tilsvarende forbrug af DJ midler for kreds 7 var mere end fem gange højere,
nemlig 334.753 kroner (eller næsten 187.000 kroner mere end den næst dyreste kreds).
Denne orientering gav en del debat i salen hvor følgende bemærkninger blev fremført:
• Leif Kirkeby: Hvis det var en privat virksomhed, ville ledelsen skille sig af med en
afdeling som kreds 7.
• Linda Nielsen: Jeg synes, det er paradoksalt, at kreds 7 kan få lov at lave sådan en
overskridelse to år i træk.
• Hovedbestyrelsesmedlem i kreds 2, Norbert Ravnsbæk redegjorde for sin og
hovedbestyrelsens holdning: Vi har ikke bare kunnet lukke kreds 7, det ville gå ud over
det enkelte menige medlem, og det er ikke retfærdigt, når det er kredsbestyrelsens
ansvar. Men vi er opmærksomme på overforbruget, og har nu opstillet et budget for hver
enkelt kreds. Og jeg kan forsikre jer om, at jeg heller ikke vil være med til at bære penge
derover længere.
• Knud Skov: Det er meget simpelt her i Vestjylland, hvis du har ansvaret for et budget og
overskrider det, så er det ud. Denne bemærkning gav en vis genlyd og klappen i salen.
• Kristian Thornvig: afsluttede med bemærkningen ”godt gået” til kredsens regnskab.
Inden pausen ønskede Formanden ordet og bad de to prismodtagere om at komme på
podiet:
Det var med stor stolthed, at Knud Pedersen kunne bede to kvindelige jægere fra kreds 2
komme op for at modtage en buket blomster og kredsmødets bifald for udnævnelsen til
henholdsvis ”Årets jagtforening 2010” (Lene Kristensen, Munklinde Jagtforening) og
”Danmarks Jægerforbunds Naturpris 2010 til (Jytte Paarup, Lemvig.)

5.

Orientering om hovedbestyrelsens arbejde.
Danmarks Jægerforbunds Formand Ole Roed orienterede med følgende emner:
• Ole Roed havde under formandens beretning lovet, at få bekræftet mængden af tilladt
ammunition der må transporteres i det enkelte køretøj. Svaret er ca. 1250 patroner i alt
netto 50 kg.
• Til emnet i beretningen om nyt DJ domicil svarede Ole at man så absolut var parat til at
slå til, men at dette kun for nuværende var i forberedelsesfasen.
• Af bemærkninger til Vildtforvaltningsrådet arbejde omkring Mårhunden, udtrykte Ole
Roed stor skuffelse over, hvor lang tid det har taget for Naturstyrelsen at få iværksat
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GPS- overvågningen og det forhold at DJ var stillet dialog med Naturstyrelsen i udsigt
men der er intet er sket DJ fik vi for eksempel ikke tilbuddet om at få en medarbejder
med på styrelsens ekskursion til Finland. Dette var ikke tilfredsstillende, da det jo er DJ
medlemmer, der er i første frontlinje, når der skal bekæmpes mårhunde. DJ anbefaler
at skyde mårhunde i forbindelse med at de eks. opserveres i forbindelse med den
kommende bukkejagt, bortset fra hvis man ser den gå i en rævegrav (eller er tydeligt
GPS- mærket). Læg i stedet en sten for hullet, og kontakt Jægerforbundet, så skal de
nok klare resten. Ole Roed opfordrede til at bruge DJ i forbindelse med indberetning og
at følge DJ anbefalinger.
Status i sagen omkring rævehold til træning for gravjagt og kunne oplyse at de
registrerede rævehold alle levede flot op til kravene.
DJ arbejde i forbindelse med den forestående revision af jagtprøven, hvor de af DJ
stillede forslag til test af elevernes kunne så ud til at vil blive fulgt.
Mulighed for regulering af ringduen i september og oktober.
Prioritering af forholdene for vildtet i det åbne land
Vigtigheden af bevarelse af Jægernes Naturfond
Arbejdet med Biotopplanerne, herunder arbejdet i arbejdsgruppen Femmeren bælt
regionen
Natura 2000 høringsrunden, hvor det er vigtigt at vi er med, da det er eneste mulighed
for at kommentere de i grundlaget ofte fejlagtige oplysninger
Opfordring til at der ude lokalt påbegyndes med processen jagttider, da det er en af de
kommende store opgaver vor forbundet gerne skulle være på forkant.

Ole Roed gav herefter ordet til Direktør Simon Rasmussen som orienterede om
følgende emner:
• Styrkelse af administrationen, specielt på økonomiområdet
• Iværksættelse af budgetstyring af kredsenes økonomi
• Forbedringer af tillidsmandsnettet
• Nye retningslinjer for beklædning er lagt ud på nettet
• Udarbejdelse af koordinatormapper under afslutning
• De nye forsikringsaftaler
• Svigtende annonceindtægter og tiltag for at bedre dette forhold
• Nyt medlems registreringssystem og beklagede den periode hvor systemet ikke har
virket tilfredsstillende
• Som noget nyt vil det i år være muligt at foretage elektronisk tilmelding til
delegeretmødet
• Resultat af tiltagene af medlemshvervning, som havde givet en mindre fremgang
6.

Valg af fagkoordinatorer jf.§ 18,stk.5
De siddende koordinatorer blev alle enstemmigt valgt

7.

Valg af repræsentantskabsmedlemmer jf.§ 23,stk.2,nr.3
De indstillede til repræsentantskabet blev alle enstemmigt valgt

8.

Indkomne forslag
Det fremsendte forslag fra JKF Ikast Brande blev trukket tilbage, da dette var blevet
behandlet på kredsbestyrelsesmødet forud for dette års kredsmøde, med et for Ikast
Brande tilfredsstillende resultat.
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Herefter fik Vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen fra Skov- og Naturstyrelsen ordet til en
orientering om styrelsens arbejde med bekæmpelse af Mårhunden.
• Orientering om styrkelsens nye hjemmeside
• Har for nylig fået udstyr hjem, så vi kan følge mårhundene via GPS. Erfaringer fra
Sverige viser, at mårhunde altid går i par, så der er stor sandsynlighed for, at de
mærkede dyr vil føre os direkte til andre individer, så det her er meget vigtigt, hvis vi
skal have succes i bestræbelserne på at komme mårhundene til livs i den danske
natur.
• Ligeledes kunne Jens Henrik vise de bevægelser som var registeret ved hjælp af
GPS sender på det såkaldte ”judasdyr” .
• Naturstyrelsen vil meget gerne have flere levende eksemplarer, som vi kan sætte ud
som mærkede ”judasdyr”, og vi har fælder til rådighed og kan også rådgive omkring
indfangningen, sluttede Jens Henrik Jakobsen.
9.

Eventuelt.
Formand takkede et godt møde of takkede dirigenten for den hårde men nødvendige styring
af mødet og afsluttede med den bemærkning, at man næste år vil bruge et dagsmøde som
sædvanligt, idet der blandt andet vil være valg til hovedbestyrelsen at bruge tid på.
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