Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 23. august 2016
Tilstede: Kurt Kristensen, Per Fisker, Jens Chr. Hedegaard, Tage Toft, John Ø. Lund, Linda Nielsen, Knud Erik
Jensen, Jan Thostrup og Kim Kiilerich.
Inviteret gæst: Hans Ulrik Nielsen (Viborg Jægernes Fællesudvalg)

Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.
Referater godkendt og underskrevet.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet
a) Kort orientering fra kredsen
Linda har været på kursus på Kalø den 11. maj vedr. organisation og administration.
Der har været afholdt kronvildtsmøde med kun ca. 10 fremmødte i alt fra Viborg kommune.
Kredsbestyrelsesmøde har været afholdt i Rønbjerg den 31. maj.
b) Repræsentantskabsmødet,
der blev afholdt i Vingsted den 30. april, foregik i usædvanlig god ro og orden.
Forinden blev der afholdt Jægerråds formandsmøde med coach om emnet: ”Sæt talenter i spil”.
c) Landsskuet i Herning,
i dagene 30. juni - 2. juli blev besøgt af ca. 50.000 gæster. Knud Erik Jensen var med som hundekonferencier.
Jagt og Mennesker,
på Hjerl Hede blev afholdt i dagene 21. – 22. august. Der var regnvejr lørdag, hvor der var ca. 560 besøgende.
Vejret var lidt bedre søndag, og man nåede her op på ca. 770 besøgende. Arrangementet flyttes næste år til
den 26. og 27. august, da det kolliderede med Jagtmessen på Gram Slot samme weekend.
d) Debatmøde.
Der er indkaldt til debatmøde i Aulum den 10. oktober, hvor emnet er de nye jagttider.
Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft)
Der tages snart hul på høringssvarene omkring ”NATURA 2000”. Høringssvar indsendes sammen med Skive.

Pkt. 4) Evaluering af Hestemarkedet i Bjerringbro.
Det har kostet kr. 2.864,26 at deltage på markedet. Dette beløb dækkes af Kreds 2. 25 hjælpere stillede op for
at give en hånd med.
Måske skal vi have buejægerne fra Randers med næste år, da buekoordinatoren fra kreds 2 synes, at det var
mere nærliggende, da de var tættere på og derfor ville have bedre chancer for at hverve nye medlemmer.
Det er måske en god ide at få indkøbt en ny gasgrill til næste år, da den vi havde i anvendelse i år havde set
bedre dage.
Det kan sikkert være et plus at vende skydesimulatoren om, så vi ikke skal døje med for meget lysindfald.
Ellers fungerede anlægget udmærket.
Pkt. 5) Alt. Forslag fra Hjortevildtgruppen Midtjylland.
Der er p.t. kommet svar fra 4 foreninger: 2 foreninger mener, vi skal følge flertallet. og 2 foreninger mener vi
skal følge ”model 2” - altså det oprindelige forslag. Vi afventer dead-line, og bestyrelsen orienteres om
resultatet, inden svaret sendes til Hans Schougaard, formand for den regionale kronvildtsgruppe Midtjylland.

Pkt. 6) Efterårets jagter.
John Ø. Lund er Jægerforbundets repræsentant til møderne med kommunen. Er indtrådt i stedet for Erling
Svolgaard.
Ulrik kunne oplyse, at jagterne allerede er aftalt med kommunen, da al kommunikation er foregået via mail
med skovfogeden. De aftalte datoer for afholdelse af jagterne vil blive fremsendt til Linda, der videreformidler
disse til foreningerne.
Ulrik oplyste, at der sidste år har været for mange foreninger, der IKKE har meldt fra til den enkelte jagt, hvor
de havde plads. Der vil fremover blive indført sanktioner overfor disse foreninger, således at de vil få færre
pladser tildelt året efter. Linda skriver denne besked ind i mailen til formændene.
Årets rågeregulering er foregået på fornuftig vis. Der er nedlagt i alt 973 rågeunger i sæsonen.
Ulrik meddelte, at han stopper som formand for Viborg Jægernes Fællesudvalg ved næste generalforsamling,
men at han gerne vil fortsætte med at stå for rågereguleringerne og kommunejagterne.
Samtidig vil han gerne have en ny mand til at stå for at sætte folk af på post på kommunejagterne, da Pauli er
ved at være en ”ældre herre”. Ulrik vil pege på Peter Madsen fra Finderup Jagtforening, der også har givet
tilsagn om at være ”afsætter” og afløser i Ulriks fravær på jagterne.
Pkt. 7) Fælles udflugt
Viborg Jægernes Fællesudvalg har tidligere forsøgt at lave udflugter, hvor der desværre ikke var tilstrækkelig
tilslutning til gennemførelse af arrangementet. Det kunne måske lade sig gøre at arrangere en fælles tur i
samarbejde mellem Viborg Jægerne, Danmarks Jægerforbund, Jægerrådet i Viborg og det gamle område 11 (5
lokale foreninger i det gamle Fjends). En fælles udflugt til Jagtens Hus og evt. Gl. Estrup eller lignende kunne
f.eks. afholdes ultimo april 2017.
Pkt. 8) Fastlæggelse af årsmøde 2017.
Årsmødet i Viborg blev fastlagt til tirsdag den 10. januar 2017. Linda booker Asmildkloster Landsbrugsskole og
sætter annonce i Jæger og på hjemmesiden. Der meddeles fast sluttidspunkt for mødet.
Pkt. 9) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.
Ingen bemærkninger.
Pkt. 10) Eventuelt.
Der er lavet et sæt vedtægter til projektet i Stevnstrup Enge, og der afholdes stiftende generalforsamling den
07. september 2016 i Randers. Linda og Per deltager.
Kurt spurgte, hvad årsagen var til, at Kaj Refslund, HB-medlem i kreds 5 var trådt tilbage. Om der var nogen
sammenhæng mellem hans engagement i styregruppen for byggeriet af Jagtens Hus? Det var der ikke nogen,
der havde hørt, at der skulle være, men der henvistes til Jægerforbundets udsendte JægerNyt Nr. 24 fra den
25. juli, hvori der blev redegjort for hans fratrædelse.
Pkt. 11) Næste møde.
Aftalt til mandag den 14/11-2016 - sædvanlig tid og sted.

Referent Jan Thostrup

