JKF Hernings årsmøde

torsdag d. 5 februar i Herning jagtforenings lokaler Gilmosevej 26 Tjørring
kl. 1930.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Velkomst
Formanden bød velkommen til de ca. 40 fremmødte.

2. Valg af dirigent.
Poul Erik Elkær blev valgt og referent blev Benn Rune. Poul Erik konstaterede at den var lovligt
indkaldt, senest 4 uger inden afholdelse af kredsmødet (14. marts 2015)
Punkt 9 og 10 byttes om i dagordnen

3. Valg af stemmetællere.
Dirigenten udpegede to mand som stemmetællere

4. Beretning om JKF virke V/formanden Vagn Olsen
Vi er pt 2975 medl., og der er kommet en ny forening, Midtjysk Akademisk jagtforbund.
Rågeregulering: 1228 unger. Men rederne stiger. Der er gule veste til rådighed med teksten
"reguleringsjæger" husk at medbringe tilladelsen.
Der blev ikke afholdt frivillig jagtprøve i 2014. dette grundet der ikke blev udpeget en ny til at stå
for det.
Rep.møde. 10 jagtforeninger kan deltage, og de er blevet orienteret.
Vi fik igen tilladelse til reguleringsjagt i knudmosen. Samt til regulering af andrikker i halvmånen
Sønder anlæg. Der deltog 38 plus 2.
38 hunde deltog i markprøve på kommunes jorde. Der er plads til to hunde mere.
Jagtlejekontrakter med kommunen bør fortsætte, og det er op til den enkelte forening at forhandle
dette.
Natursynet RASKnatur. Spørgeskema findes på forbundets hjemmeside.
Det er lovpligtigt at indberette jagtudbyttet for at få jagttegnet fornyet.
Beretningen blev godkendt.

5. Beretning fra grønt råd V/Ole Rønnow
Ikke et krav om dette, men Herning har det.
Rådets formål er:
At skabe lokal forankring samt drøfte, koordinere og formidle ideer og projekter samt rådgive
forvaltning og Byråd/ Teknik- og Miljøudvalget primært inden for kommunens administration af
naturområdet, herunder også formidling og friluftsliv m.m.
Der bliver gjort et godt stykke arbejde.
Hvis i har gode historier vil jeg gerne have dem, så de kan komme med i grønt råd.
Beretningen blev godkendt.

6. Valg af JKF formand
Arne Thomsen, fra Assing sogns jagtforening, blev anbefalet
Han blev valgt med klapsalver

7. Orientering om bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af et medlem fra hver forening, samt en formand.

8. Indstilling af delegerede til repræsentantskabet
Der skal hurtig komme indstillinger fra de 10 jagtforeninger. De skal meldes ind til Vagn.

9. Orientering fra Kredsformand Knud Pedersen
JKF skifter navn til Jægerrådet, så JKF Herning skifter også navn til:
Danmarks jægerforbund Herning.
Jægerrådets opgaver ifølge vedtægterne:
1. Varetager samarbejdet med kommunens miljømyndigheder, blandt andet ved at udpege en
repræsentant til kommunens ”grønne råd”.
2. Arbejder for, at et ”grønt råd”, såfremt det ikke findes, bliver etableret i kommunen.
3. Søger samarbejde med kommunens øvrige grønne organisationer.
4. Varetager agitationsarbejdet i kommunen, herunder søger at oprette foreninger, hvor der er behov
herfor.
5. Arbejder for at interessere medlemmerne i kommunen for faunaens bevarelse.
6. Fremmer et godt kammeratskab mellem medlemmerne i kommunen.
7. Er bindeled mellem kommunens foreninger og kredsen.
8. Medvirker ved arrangement af eksempelvis flugtskydning, markprøver, riffelskydning med
videre i samarbejde med kredsen.
Danmarks Jægerforbunds nye natursyn kommer til at hedde RASKnatur, som står for:
En natur der er Rig på naturoplevelser
En natur der er Autentisk
En natur der er Storslået
En natur der også er Kompleks
Herunder kan du give din mening til kende ved at åbne og besvare nedenstående spørgeskema:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=QKCU6K9QCP32
Den skulle gerne blive vedtaget i 2016.

10. Orientering fra HB medlem Lars Jensen
Markvildtslav kører godt. 44 lav på nuværende tidspunkt. Se mere på www.markvildt.dk
Hjortevildt: to spørgsmål . Hvordan sikrer vi at antal af hind og kalv ikke eskalerer og samtidig en
stabil fremtidig bestand af ældre, stærke hjorte?
En opfordring til at deltage i debatten, er vist ikke nødvendig, da alle har en mening om dette.
Trækvildt: Der arbejdes på en langsigtet strategi, med fokus på levesteder og fastholdelse af en
bæredygtig jagt.
Jagtens hus: byggeriet er ikke gået i gang endnu, da mange aftaler er forsinket.

Budget 2015: + 1,0 mio. Kr.
Jagttegnsundervisning: det nye materiale er nu ved at være indarbejdet og er nu revideret. Se mere
på www.jagtproeven.dk
Medlemmer: I kommunen har vi en organisationsgrad på 54%, og kredsens er på 58%
Handlingsplan for jægerråd: der arbejdes med en ny plan.
Fremtidens vildtindberetning: man kan kun få fornyet jagttegnet, hvis man indberetter vildtudbyttet
for det foregående år. Husk at indberette selv hvis udbyttet har været nul.
Opgaver i 2015: RASKnatur, ny kommunikationsstrategi, hjortevildtsarbejdet, det politiske arbejde,
forny den administrative organisation, etablering af jagtens hus.
Nyjægerpuljen:
Formål: Danmarks Jægerforbund ønsker at støtte lokale aktiviteter for Nyjægere, som fremmer
Nyjægerarbejdet, dette i forbindelse med jagtfaglige emner som natur- og vildtpleje,
våbenhåndtering, skydefærdigheder, efterbehandling af vildt mv. samt til aktiviteter omkring
netværksdannelse og arrangementer for kvindelige jægere.
Der er 200.000 kr i nyjægerpuljen, så der opfordres til at søge. Husk at det ikke er til selve jagt, der
kan søges, men til uddannelse!!!

11.Indkomne forslag
Ingen.

12.Evt.
Fire grønne organisationer og en landboforening opfordrer nu landmænd i Herning kommune til at
etablere naturpletter på deres jord. Det skyldes, at foreningerne bag, som består af Dansk
Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Biavlerforening, FDJ’s
markvildtudvalg og Herning-Ikast Landboforening, ønsker at øge biodiversiteten og give bedre
betingelser for dyre- og plantelivet. Læs mere på dette link:
http://www.hflc.dk/nyheder/groenne-organisationer-og-landbruget-staar-sammen-om-bedre-natur
Arne Thomsen takkede for valget. Han vil indkalde til et formandsmøde hurtigst muligt.
Vagn takkede for tiden som formand.

Referent
Benn Rune

