Referat af møde den 30. marts 2016 på Skjern Flugtskydningsbane
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Henrik Hjerl Carstensen, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer. Sluttidspunkt for mødet fastsat til kl. 22.00.
2. Underskrift af referat fra 24. februar.
Referatet fra mødet med koordinatorerne blev underskrevet uden kommentarer. Referatet fra selv
kredsbestyrelsesmødet er endnu ikke færdigt.
Referat fra kredsmødet i Dejbjerg er lagt på kredsens hjemmeside.
3. Indkommen post
Der er fra Jægerforbundet inviteret til kursus for HB-medlemmer, suppleanter for disse, kredsbestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd på Kalø den 11. maj 2016 fra kl. 12.15 til 21.00. Jan og
Linda deltager fra kredsen.
Knud er inviteret til møde angående Landsskuet i Herning den 30. juni, 1. og 2. juni med hensyn til
plads, disponering etc. Knud kontakter Naja hos DJ med hensyn til lån er laserskydebanen.
Ikast-Brande Jægerråd har inviteret til fælles møde i Hampen angående afrapportering af nedlagt
kronvildt. Mødet er åbent for alle, og der er ingen tilmelding.
Iflg. Knud er der talt op i Ulfborg. Der er skudt ca. 75 færre dyr, men til gengæld lidt større hjorte.
Der ses et stigende problem med falddyr fundet i området, hvilket er en dårlig udvikling.
Fremadrettet vil Knud sende referaterne fra udvalgsmøderne ud til Jægerrådsformændene, som evt.
kan sende dem videre til lokalforeningsformændene, hvis de ønsker det.
Det blev besluttet, at hver koordinator får en kontaktperson tilknyttet i kredsbestyrelsen.
Kursus:
Hunde:
Riffel:
Flugtskydning:
Frivillig jagtprøve:
Buejæger:
Jagtsti:
Jagthorn:
Web:
Vildtplejerådgiver:

Strand & Havjagt:
Nyjæger:
Mobil skydevogn:
Friluftsrådet:

Erik Meyhoff, Struer
Benny Green, Skjern
Henning Melgaard, Hjerm
Mogens Jacobsen, Vinderup
Gregers Frederiksen, Roslev
Carl Johan Mikkelsen, Herning
Pt. ubesat
Jesper Bromerholm, Viborg
Lars Pultz Knudsen, Struer
Jytte Pårup, Lemvig
Thomas H. Pedersen, Hampen
Jens Lambæk, Ringkøbing
Kim Jensen, Holstebro
Omar Mebder, Skive
Sigvald Gravesen, Skjern
Karl Buksti, Viborg
Jesper Lund Lauridsen, Herning

Linda Nielsen
Hans Jørn Dahl
Flemming Overgaard
Lars Pultz Knudsen
Jan B. Rasmussen
Arne Thomsen
Ejvind Grønbæk
Fælles sparring i gruppen
Fælles sparring i gruppen
Fælles sparring i gruppen
(Knud har sparringspartner
til Kim Jensen)
Jan B. Rasmussen

Arne Thomsen

Trækvildtsudvalg:
Bent Bech Larsen, Harboøre
Lasershot:
Jan B. Rasmussen, Skive
Reguleringskoordinator: P.t. Jan B. Rasmussen, Skive

Henrik Hjerl Carstensen
-

4. Standard forretningsorden for kredse
Knud havde udsendt denne standard sammen med dagsordenen for mødet. Der er blevet foretaget
mindre rettelser i den af Jægerforbundet og er nu udsendt til kredsene til gennemlæsning. Alle kredse har mulighed for individuelt at lave tilføjelser eller ændringer. Disse skal herefter godkendes af
Jægerforbundet og en kopi opbevares her.
Bestyrelsen læser den igennem til næste møde og kommer evt. med tilføjelser og rettelser.
5. Beretning fra HK (Lars Jensen)
Der har været hovedbestyrelsesmøde i Nyborg den 17. marts. Se referatet på DJ's hjemmeside.
Claus Lind har været til møde i vildtforvaltningsrådet. Det pointeredes endnu engang, at Lars
Jensen ikke har accepteret noget, men at det er en samlet indstilling fra Den nationale Hjortevildtsgruppe. Se endvidere en samlet historik, som er udsendt under Jæger Nyt, og som kan ses på DJ's
hjemmeside.
Med hensyn til mårhunde skal der laves en længere sigtet plan for regulering.
Der er ligeledes udsendt nyhedsbrev angående manglende modtagelse af Jæger. Ofte er der ikke
modtaget klager, når medlemmer ikke har modtaget bladet, så endnu engang opfordredes der til, at
man rettet klagerne direkte til Jægerforbundet.
DJ's logo er blevet opdateret til nyt layout. Det er stadig en and, men med en lidt anden olivengrøn
farve. Ændringen er sket for, at logoet er mere grafisk tilrettet og kan anvendes i flere sammenhænge.
Medlemskortet sendes ud sammen med april nummeret af Jæger. Skal nu ikke klippes ud af bladet.
Såfremt man har kendskab til ulovlig jagt så anmeld det i stedet for at udsprede løse rygter til stor
skade. Der kommer en artikel på et eksempel i næste nummer af Jæger i maj.
Økonomien ser absolut god ud, og man forventer et overskud på ca. 1,3 millioner, hvilket er ca. kr.
300.000,- over det budgetterede. Fremadrettet bliver den økonomiske opfølgning rykket fremad, så
den foregår tidligere en på nuværende tidspunkt.
Den nye økonomidirektør Jens Kjær er fortrøstningsfuld med hensyn til at få medlemssystemet til at
fungere optimalt. Der har været nogle fejl, som nu er blevet løst, og der vil blive fastsat en kontrolgruppe af lokale formænd til at følge op på, om systemet virker.
Der vil komme mindre rettelser fra medlems- og administrationsudvalget til vedtægterne i forbindelse med repræsentantskabsmøderne.
Der kan nu udstedes jagtmærker til elgjagt i Sverige gennem DJ.
Der er stadig penge i projektet omkring Jagtens Hus. Fælleshuset er væltet, og man er i gang med at
sætte lofter op. Solpaneler og installationer er sat op.

Der mangles 2. og 3. behandling i våbendirektivet, men det ser ud til, at de værste hurdler er renset
af vejen.
6. Kredsens økonomi
Til kredsmødet var der 249 betalende gæster med en indbetaling på kr. 49.000,- og udgifter til mad
og leje af lokaler på kr. 52.708,-. Hertil kommer endnu ikke indkomne kørselsudgifter på ca. kr.
4.000,-, hvilket samlet set vil give et underskud på ca. kr. 5.000,- i lighed med sidste år.
Jan har endnu ikke modtaget kvartalsvis budgetopfølgning af Jægerforbundet for 2016.
7. Evaluering af kredsmødet
Der havde som bekendt været mange udfordringer forud for mødets afholdelse med hensyn til senest tilmeldingsfrist. Der har været fremsat mange negative holdninger både verbalt, på mail og på
diverse sociale medier - også udenfor Jægerforbundet undervejs.
Der var herefter en diskussion om, hvorvidt man kan tilmelde delegerede til kredsmødet med navn
og medlemsnummer automatisk, eller om man kunne gøre det manuelt på en blanket, som det ses i
andre kredse, så man ad den vej kunne sikre sig, at mandatkortene bliver uddelt til de delegerede,
som har mandat fra en lokal jagtforening. Lars Pultz vil forsøge at udtænke en systemmæssig løsning, som skulle lette kassererens arbejde i forbindelse med tilmeldingen og ligeledes sikre den
nødvendige kontrol, der blev foretaget ved indskrivningsbordene, hvor man fik udleveret spisebillet,
mandatkort og stemmeseddel af, at tingene blev udleveret korrekt og for at imødegå den utilfredshed, dette medførte.
Der var flertal for i kredsbestyrelsens side, at nogle af de opstående problemer i forbindelse med
tilmelding m.v. til mødet ville kunne have været undgået, såfremt kandidaterne til - i dette tilfælde HB bestyrelsesposten, men også gældende for kredsformandsposten, ville have været kendt forud
for samtlige Jægerrådsmøder. Disse bør fremadrettet være oplyst på forhånd.
En enkelt mente dog, at sidste tilmeldingsfrist til kredsmødet ikke havde været annonceret tydeligt
nok, men havde givet anledning til stor forvirring. Dette var ikke tilfældet, da mødet havde været
annonceret mindst halvanden måned før, og denne dato havde være annonceret helt fra starten af.
Problematikken omkring bl.a. tilmeldingsfrist tages op i medlems- og administrationsudvalget i DJ.
8. Møde med delegerede til repræsentantskabsmødet
Der afholdes fællesmøde i Aulum Kulturcenter onsdag den 20. april 2016 kl. 19.30, da der vil komme mindre ændringer fra love- og vedtægtsudvalget. Der sendes materialer ud fra DJ inden mødet.
9. Forventningsafstemning i kredsbestyrelsen
Der blev diskuteret, hvilket forventninger kredsbestyrelsen internt har til samarbejdet og arbejdet
generelt i bestyrelsen.
Konklusionen blev, at det forventes, at man accepterer demokratiet og arbejder loyalt for fælles
flertalsbeslutninger, der træffes af bestyrelsen. Såfremt dette strider mod ens inderste overbevisning,
må man bede om at få skrevet til referat, at man personligt er uenig i specifikke beslutninger.

Ellers betragtes de diskuterede emner generelt som værende fortrolige mellem bestyrelsens medlemmer, indtil der er sendt et udkast til referat rundt til alle, og indtil denne er godkendt og lagt på
kredsens hjemmeside.
Referaterne forsøges gjort kortere og mere som et decideret beslutningsreferat i det omfang, det er
muligt, da misfortolkninger af det skrevne formodentlig derved i nogen grad kan undgås. Iflg. vedtægterne er et beslutningsreferat tilstrækkeligt.
10. Opbevaring af lasershot anlæg
I Askov Jagtforening forefindes 2 opvarmede og sikrede kælderrum, som kan stilles til rådighed for
opbevaring af kredsens lasershotanlæg og evt. også øvrigt udstillingsmateriale. Frank Vestergaard,
som er på vej til pensionering, har tilkendegivet, at han gerne vil stå for aflevering og hjemtagning
samt kontrol af materialet.
Jan kunne oplyse, at både det nye og det gamle anlæg p.t. opbevares hos ham, men at han gerne vil
færdiggøre sin "instrukstionsbog" i samarbejde med Lars Pultz samt afholde et kursus i, hvordan
anlæggene betjenes, inden det bliver udleveret fra Herning.
Der arbejdes videre med forslaget. Det forventes, at vi modtager de øvrige udstillingsmaterialer fra
DJ i maj.
11. Eventuelt
Hans Jørn spurgte til hundeudvalget i DJ. Lars forklarede, at det længe har været et ønske om i
højere grad at tilgodese bredde i hundearbejdet under DJ, og da dette ikke i tilstrækkelig grad var
lykkedes, havde hovedbestyrelsen nu nedsat 2 udvalg, nemlig et overordnet politisk udvalg med
Henrik Hove-Nielsen som formand, og som skal tage sig af de overordnede og lovgivningsrelaterede beslutninger, som f.eks. udsætning mv. samt et udvalg som forestår de mere praktiske ting
som f.eks. prøver. Her er Kirstein Henriksen stadig formand.
Linda spurgte, om der stadig fra DJ's side bliver arbejdet for fortsat træning med levende ræv for
gravsøgende hunde, hvilket Lars kunne oplyse, at det gjorde der.
Hans Jørn nævnte, at de havde haft politikontrol på deres skydebane i Skjern. De personer, som har
adgang til patroner og som står for salg af dem på banen, skal med navn og personnummer være
godkendt af politiet, så han opfordrede til, at man får søgt om disse tilladelser, da processen godt
kan være langvarig.
Arne spurgte, om der på kommunal bais kan fastsættes fås specielle jagttider på dåvildt. Hertil blev
der svaret, at man skal forsøge at opnå enighed om tiderne og få dem meldt ind til de lokale hjortevildtsgrupper, som tager dem med videre til den Nationale gruppe.
Det blev pointeret, at der ikke kan laves lokale jagttider i mindre områder end en kommune.
Næste møde: Onsdag den 27. april fra 18.00-19.30 i Aulum Kulturcenter forud for mødet med de
delegerede.
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