DJS- Struer Kommune
Danmarks Jægerforbund, Struer Jægerråd

Thyholm den. 29. januar 2016

Årsmøde 2016
Onsdag. 20. januar

Referat!
DAGSOREN
1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning v/ Lars Pultz
- Grønt Råd v/ Frands Jensen
3. Valg af stemmetæller
4. Valg af formand – på valg Lars Pultz (modtager genvalg).
5. Valg af bestyrelse – Der udpeges 1 fra hver jagtforening
6. Valg af kandidat til hovedbestyrelsen
7. Indstilling af delegeret til repræsentantskabsmødet, 30. april i Vingsted
8. Indkomne forslag
9. Orientering fra hovedbestyrelsen, Lars Jensen
10. Rask natur v/ Knud Pedersen
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent, Jens Boye Rasmussen blev valgt
2. Aflæggelse af beretning v/ Lars Pultz
Gennemgik de møder han i årets løb har deltaget i. Det bliver til ikke så lidt i løbet af
året.
Oversigt over tilskudsmidler til jagtforeninger i kreds 2, udbetalt 165.000 kr.
Omtalte reguleringen
Der er kommet ny formand i Struer Jægerforening, nemlig Bent Gregersen.
Jens Boye fortsætter i Jægerrådet.
Der er ca. 800 jagttegnsløsere i Struer kommune, vi er ca. 400 der organiseret, så der er
plads til forbedringer, (49 %).
Det blev foreslået at vi måske skulle se på Ikast/Brande som har en organisations
procent på 92
Frands Jensen
Tjørnevej 29, Serup
7790 Thyholm

Tlf. 9787 5848.
Mobil 4092 4426
frands.jensen@altiboxmail.dk

1

Kommende aktiviteter:
Landsskuet i Herning og Mennesker og Natur på Hjerl - Hede.
Jægerforum:
Der er udarbejdet en nu invitations praksis for jagter på Naturstyrelsens arealer.
Lars´ præsentation. Se særskilt indlæg.

Grønt Råd v/ Frands Jensen
Viste b. la. Statistikken for nedlagte krondyr for 2014/15.
Bent Gregersen mente at der var skudt mange flere på sydsiden af Klosterheden.
Gennemgik status på vådområder i kommunen
Gennemgik status på Vindmøller på Thyholm
Frands´ præsentation. Se særskilt indlæg
3. Valg af stemmetæller, udsat til evt. behov opstår
4. Valg af formand
Vi havde desværre ikke fået dette punkt med på den offentliggjorte dagsorden.
Vi fik forsamlingens opbakning til at gennemføre punktet.
Lars Pultz Knudsen blev enstemmig genvalgt for 4 år.
5. Valg af bestyrelse – Der udpeges 1 fra hver jagtforening
Langhøj:

Lars Pultz Knudsen

Struer:

Jens Boye Rasmussen

Thyholm:

Tonny Kvist Christensen

Resen Humlum:

Frands Jensen

Hjerm:

?

6. Valg af kandidat til hovedbestyrelsen, bestyrelsen indstiller Lars Jensen som blev
enstemmig valgt
7. Indstilling af delegeret til repræsentantskabsmødet, 30. april i Vingsted
Bestyrelsen indstiller Frands Jensen som blev enstemmig valgt.
Bent Gregersen spurgte, hvor mange delegerede vi har, det er 1 + DJS formanden
8. Indkomne forslag, Ingen
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9. Orientering fra hovedbestyrelsen, Lars Jensen
Lars viste et skema som listede de forskellige udvalg og aktiviteter i forbundet.
Gennemgik forslag til nye jagttider generelt og forslag til uddybende undersøgelser.
Forslagene kan ses på nettet.
Gennemgik det forslag der nu ligger til jagttider m.m. på krondyr.
Forslag kan ses på nettet.
Bad om forsamlingens stilling til forslaget, var det noget forsamlingen kunne gå ind for?
Der var 1 som ikke kunne gå ind for det, men efter afklarende spørgsmål, gik alle ind for
det.
Stor debatlyst.
Dådyr, på et tidspunkt, skal deres jagttider også revurderes.
Kredsmøde den. 5 marts i Dejbjerg.
10. Rask natur v/ Knud Pedersen
Knud gennemgik Rask Natur i grove træk.
Knud havde tre emner som han gerne ville høre forsamlingens indstilling til om det var
noget som skulle være med i Rask Natur. (Jeg husker ikke hvad det var)
Han fik opbakning til det.
Debat om fodring
Omtalte medlems status, der er 1500 færre medlemmer i DJ end sidste år, 47 %
jagttegnsløsere er organiseret.
Viste kontingent kategorier, med priser, forslag.
11. Eventuelt
Uddannelse:
Erik Meyhoff har afviklet en haglskydningsprøve, med forskellige patroner.
Det kan gentages hvis behov?
Stor debatlyst om mange emner: ulv, krondyr, m.m.
Der var kaffe med brød, øl og vand.
Mødet sluttede 23.30, hvorefter bestyrelsen rydde ud, vaskede borde af, fejede gulv,
fjernede affald, bar flasker ud, vaskede op og satte på plads.
Der mødte 17 mand op i alt
JKF bestyrelsen:
Lars Pultz, Tonni Christensen, Jens Boye og Frands Jensen
Afbud:
Fraværende
Hjerm
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