Møde den 24. februar 2016 i Aulum Kulturcenter
Deltagere: Knud Pedersen, Lars Jensen, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind Grønbæk,
Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Johnny Faurskov, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt uden kommentarer.
2. Underskrift af referat fra 2. december 2015
Referatet fra mødet blev underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Der er p.t. tilmeldt ca. 250 deltagere til kredsmødet, hvilket bevirker, at der skal spises i 2 forskellige sale.
De bordeplader, som skal anvendes i salen, kommer først tilbage ca. kl. 21.30 fredag den 4. Lars P.,
Hans Jørgen, Sigvald, Knud og et par lokale hjælper med at sætte borde op. Mødetid kl. 19.30.
4. Evaluering af årsmøderne
Ejvind, Holstebro
Har fået kritik for ikke at afholde formandsmøder, men der mangler en referent, så Ejvind skal selv
udføre alle opgaver. På årsmødet blev Lars Jensen opstillet uden modkandidater. Der var ca. 35 deltagere fordelt på 11 foreninger. Mødet trak ud til kl. godt 23.
Linda, Viborg
På årsmødet var der 59 deltagere, der blev diskuteret bl.a. RASKnatur og kronvildt, og også her
blev det er langvarigt møde. Der blev fundet 12 delegerede til repræsentantskabsmødet. Der var forslag fra Roum Jagtforening om urafstemning til formandsposten i Jægerforbundet. Det blev vedtaget og dermed videresendt til Knud Pedersen til kredsmødet. Lars Jensen blev genopstillet til
hovedbestyrelsen uden modkandidater.
Jan, Skive
Her var der 25-30 deltagere repræsenteret fra 11 foreninger. Man ser gerne, at bestyrelsesmedlemmerne fra de lokale foreninger deltager på årsmøderne. De delegerede til repræsentantskabsmøderne
udpeges på forhånd af de lokale jagtforeninger. Der er altid bestyrelsesmøde umiddelbart inden årsmødet, således at årsmødet ikke trækker ud. Her tog Jan selv spørgsmålene angående RASK-natur
m.v. Lars Jensen genopstillet uden modkandidater.
Lars P., Struer
16 deltagere i årsmødet. Der har ikke været så mange møder hen over året. Der var genvalg af Lars
P. som formand, ingen indkomne forslag, og de 2 delegerede, der deltager i repræsentantskabsmødet er som vanligt Grønt råds repræsentanten og formanden selv. RASKnatur og spørgsmål blev behandlet af Knud og Lars J. Kursuskoordinatoren deltog angående haglskydeprøve. Lars Jensen blev
genopstillet. Mødet sluttede ca. 23.30.
Flemming, Ikast-Brande
Mødet var ikke lovligt indvarslet, da kassereren havde glemt at få det i bladet og på hjemmesiden,
men der blev sendt brev til samtlige jagtforeninger og sat annonce i den lokale avis. Generalforsamlingen startede med at godkende denne procedure. Iflg. Henrik Frost kan generalforsamlingen
suspenderes på den baggrund.

En lokal formand samt en fra Jægerrådet deltog med at fortælle om markvildtsforvaltning.
Der var ca. 50 deltagere til årsmødet. Norbert Ravnsbæk blev opstillet som kandidat til hovedbestyrelsen.
I Ikast-Brande ser man gerne 1 repræsentant fra hver af kommunens foreninger i Jægerrådet, og det
skal gerne være den samme hver gang, der deltager i bestyrelsesmøderne og ikke en tilfældig eller
ny.
Arne, Herning
Arne fik lavet en fadæse i sit indlæg angående medlemstal i kredsen, da han sammenlignede forkerte tal. Fejlen var opstået med baggrund i en fejl i et referat fra et tidligere årsmøde.
Ellers alm. beretning bl.a. indeholdende informationer om rågeregulering og Knudemosejagt samt
aktiviteter fra hundeudvalg. De vedtægter, som var udarbejdet for Jægerrådet er nu omskrevet, således at de ligger nærmere standardvedtægterne fra Jægerforbundet, dog suppleret med fag- og arbejdsudvalg, som kan nedsættes og som supplerer sig selv.
Pladserne som delegerede går på tur mellem de 9 foreninger, som får tilbuddet udsendt på mail på
forhånd og skal melde tilbage. Lars J. og Knud tog delen omkring RASKnatur og de øvrige spørgsmål. Både Lars J. og Norbert Ravnsbæk blev opstillet.
Henrik, Lemvig
Da Henrik var nyvalgt formand i stedet for Johnny Faurskov, startede han med at præsentere sig
selv. Johnny fortalte, at der var 19 deltagere til årsmødet i Lemvig. Mødet her var i første omgang
ikke rettidigt annonceret, så der var blevet fundet en ny dato. Man har 2 delegerede til repræsentantskabsmødet, så de 4 foreninger i kommunen skiftes til at udfylde de 2 pladser. Iflg. Bent BechLarsen bliver der lyttet til os i Det grønne Råd i Lemvig.
Mødedeltagerne forstod ikke helt spørgsmålene fra Lars J. og Knud, og derfor blev resultatet, som
det gjorde. Lars Jensen var også opstillet herfra.
Hans Jørn, Ringkøbing-Skjern
Der deltog ca. 60-65 personer i mødet.
Mener ikke, at der nogen reel indflydelse i kommunernes Grønne Råd. Der er kommet besked om,
at der vil ske indskrænkninger i jagterne på kommunens arealer.
Hans Jørn sender besked ud til alle lokalforeningsformænd, at de skal give besked, om de ønsker en
plads i Jægerrådets bestyrelse.
På årsmødet deltog Mads Bang Mikkelsen, Naturstyrelsen med et foredrag om, hvordan tingene
foregår med forhandlinger i Vildtforvaltningsrådet, hvoraf jægerne kun udgør 3%. Der blev ud fra
de spørgsmål Lars J. og Knud havde med fra Jægerforbundet enstemmigt vedtaget, at der arbejdes
videre med Jægerforbundets indstilling til Vildtforvaltningsrådet omkring hjortevildtet.
Lars Jensen indstillet som kandidat til hovedbestyrelsen. De 9 personer, der sidder i Jægerrådet, er
automatisk delegeret til repræsentantskabsmødet, resten findes ved at spørge, om man vil med.
Mødet sluttede ved 23-tiden.

5. Kredsmødet
Der er indkommet forslag fra Roum Jagtforening. Knud kontakter Henrik Frost fra medlemsudvalget for at undersøge, hvilke konsekvenser det vil have. Der fremsættes et alternativt/ændringsforslag fra kredsen.
6. Håndtering af valg til HB: 2 forslag Lars & Norbert
Max 10 minutters indlæg til hver af kandidaterne. Der trækkes lod om, hvem der starter.
Ønsker man ordet, foregår det ved at melde sig med mandatkort og gå på talerstolen. Ingen
spørgsmål eller kommentarer fra pladserne.
Der samles 2-3 spørgsmål ad gangen til hver af kandidaterne.
Ca. 2 minutters afslutningsrunde til hver kandidat.
Forslag til dirigent: Ole Clausen.
Der skal vælges 5 stemmetællere, Knud har stemmesedler og mandatkort fra Jægerforbundet.
Afstemning foregår ved almindeligt stemmeflertal.
Claus Lind Christensen, Jens Kjær og Michael Stevns deltager fra Jægerforbundet. Linda laver
navneskilte.
Knud sender tidsplan og dagsorden til formøde i Dejbjerg kl. 8.00
7. Eventuelt
Hans Jørn spurgte, om der holdes noget i anledning af Jægerforbundets 25 års jubilæum i 2017.
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