Referat af Kredsbestyrelsesmøde d. 31.05.2016
I Jægerlunden 7800 Skive
Deltagere: Knud Pedersen. Jan B. Rasmussen. Lars Pultz Knudsen. Hans Jørgen Dahl
Flemming Overgaard. Ejvind Grønbæk. Arne Thomsen.
Fraværende: Norbert F.V. Ravnsbæk. Henrik Hjerl Carstensen. Linda Nielsen.

1 Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt

2 Underskrift af referat fra best. mødet 27. April
Udsat pga. Lindas fravær

3 Indkommen post
A) Besættelse af plads i brugerrådet i Naturstyrelse Midtjylland. Lars Jensen fortsætter perioden
ud
B) Besættelse af plads i Jægerforum i Naturstyrelse Midtjylland. Knud Pedersen indtræder
C) På dialogmødet i Aulum d. 19. maj udtalte Knud Pedersen, at et flertal i kredsbestyrelsen i
kreds 2 går ind for Den nationale hjortevildts gruppens indstilling til Vildtforvaltningsrådet.
Denne udtalelse er Knud Pedersen blevet kritiseret for, og spurgte om der stadig var flertal
for indstillingen.
Alle, bortset fra Flemming, går ind for indstillingen.
Efter en del diskussion bad referenten Flemming om at aflevere den tekst han ønskede ført
til protokols
Flemming har sendt flg. tekst:
…. Vi talte om knuds udtagelse fra dialog mødet i Aulum ang kronvildt
Knud var blevet gereret på face book for han udtagelse på mødet ” et flertal af jagtforeninger i kreds 2
står bag indstillingen fra vildtforvaltnings rådet ” kunne han ikke bruge …hvad mente vi om dette.
Mine kollegaer fra de andre kommuner kunne støtte om omkring udtagelsen … det kunne jeg ikke .
Knud siger så at gennem jægerråds( Årsmøder) var der et flertal for det …. Jeg sagde at det var
fortyndet,,, og usaglig (dårlig planlagt fra DJ gennem 2,5 år jappet igennem ) tro vi næsten er i mål med
afskydning af hjorte

Er alene om den holdning i bestyrelsen
Fremførte hvad de mente med at kredsen havde udskiftet lars med norbert betød …. Ja det kunne siges
kort det betød intet det var jo bare noget vi havde sat i vært for at få norbet ind.
Det har under hele processen gennem nu 2,5 år på intet tidspunkt valgt at høre på jæger og på hjortevildts
gruppen Midtjylland.
Grundlaget for at træffe en beslutning bliver taget på for dårlig planlægning og ikke konkret nok .

Knud ønsker flg. præcisering af hans udtalelse på dialogmødet i Aulum ført til referat
På mødet i Aulum sagde jeg følgende:
Vi har diskuteret forslaget i Kredsbestyrelsen, der var ikke enighed, men et flertal i kredsbestyrelsen går ind
for forslaget fra den Nationale Hjortevildtgruppe.
Jeg sagde ikke noget om hvad jagtforeningerne gjorde.

4 Beretning fra HB
Udsat pga. Norberts fravær
5 Kredsens økonomi
Jan kommenterede den fremsendte budgetopfølgning
Det forventes at budget 2016 holder
6 Laser kino og div. udstillingsmaterialer. Opdatering på det sendte materiale fra Jan d. 17- maj
Vedr. Laser Kino. Lejekontrakterne blev gennemgået og principielt godkendt.
DJ ønsker ens lejekontrakter i hele landet, men kreds 7 har ændringsforslag.
Jan fik mandat til at forhandle sagen på plads.
Vedr. Udstillingsmaterialer. Kredsen har nu et udvalg af udstillings materialer som kan lånes / lejes af
de lokale foreninger. Jan udarbejder forslag til lejekontrakt
Se i øvrigt DJ´s hjemmeside vedr. udstillingsmaterialer
7 Landsskuet
Knud gennemgik planerne for landsskuet 2016 herunder deltagere og aktiviteter
8 Hjerl Hede
Jan gennemgik arrangementet
9 Bordet rundt
Jan oplyste at Karl Åge Buksti stopper i Friluftrådet.
Pladsen bliver overtaget af Peter N.R. Madsen
`”Løst og fast” blev derefter rapporteret og drøftet, men ingen beslutninger taget.
10 Nye møde datoer
Næste møde afholdes d. 5. september (Linda finder ud af hvor det skal være)
11 Eventuelt

Intet at referere

Referent.
Arne Thomsen

