Referat af møde den 05. september 2016 i Assing Sogns Jagtforenings klubhus
Deltagere: Knud Pedersen, Norbert Ravnsbæk, Jan B. Rasmussen, Flemming Overgaard, Ejvind
Grønbæk, Lars Pultz Knudsen, Arne Thomsen, Hans Jørn Dahl & Linda Nielsen.
Fraværende ved afbud: Henrik Hjerl Carstensen
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt, men med tilføjelse under pkt. 10a Årsmøde
2. Underskrift af referat fra 31. maj 2016
Referatet fra kredsbestyrelsesmøderne fra den 31. maj blev underskrevet uden kommentarer.
3. Indkommen post
Ken Madsen, Skjern godkendt som den ene hundeinstruktør i kredsen. Jan og Linda blev bedt om at
finde den anden oppe i vores del af kredsen.
Knud og Jan inviteret til møde den 27. september i Jægerforbundet angående messer og udstillinger.
P.t. deltager kredsen i flg.: Landsskuet, "Jagt & Mennesker" på Hjerl Hede, Viborg Jægerråd lokalt
på Hestemarkedet i Bjerringbro og Aulum Dyrskue, hvor man dog ikke deltog i 2016 p.g.a. manglende tid til planlægning. Denne udstilling koster alene ca. kr. 25-30.000,-. De bør henvende sig
direkte til Jægerforbundet gennem Udstillingspuljen og ikke gå gennem kredsen. Ansøgningsformularer findes på hjemmesiden, og her kommer der liste med ud, hvad der er godkendt til tilskud.
Der blev diskuteret, hvilke andre muligheder der er for at udstille, og her kunne nævnes "Åbne
Landbrug", hvor man ville kunne deltage for væsentlige mindre beløb. Det er formålet at kunne
ramme flest mulige mennesker, vi ikke i forvejen har fat i gennem jægerforbundet.
Hvis man har gode forslag og ideer, kan man sende dem til Knud eller Jan.
4. Beretning fra HB (Norbert Ravnsbæk)
Der har været holdt høring i Folketinget den 24. august.
Der skal i Jægerforbundet diskuteres en ny strategiplan for 2017-2021. Den skal fremlægges og
godkendes på repræsentantskabsmødet.
Kaj Refslund fratræder som HB medlem for kreds 5 den 1. oktober, så han på den måde kunne være
med til indvielsen af Jagtens Hus den 10. september, og afløses herefter af Georg Jensen, Fyn.
Der er HB møde den 9. september. Her skal bl.a. drøftes medlemsnedgangen i Jægerforbundet.
Siden 2012 er der forsvundet ca. 6-7000 akkumuleret medlemmer og alene i 2016 ca. 1000. Der
sendes restancelister ud til lokalforeningsformændene i foråret. Iflg. Norbert skal de lokale
jagtforeninger høres og inddrages mere, så de på den måde kan være med til at få nye medlemmer.
5. Kredsens økonomi
Budgettet for arrangementet på Hjerl Hede var på kr. 20.000,-, og de samlede udgifter endte på kr.
17.605,-. Det var ca. kr. 2.000,- mere end sidste år, men i 2016 var der 72 hjælpere om lørdagen og
69 om søndagen. Buetraileren udgør en dyr post, da den skal hentes og bringes til Kalø, og der her
er både km betaling og leje af traileren. Bespisningen af hjælperne udgør ca. kr. 6.000,- for begge
dage. Kristian Bitz og James Price var til stede med madlavning og show om søndagen, og til dette
indlæg havde Hjerl Hede fået kr. 50.000,- fra 15. juni Fonden.

Der havde været ca. 1.800 betalende i løbet af weekenden. Dog faldt arrangementet sammen med
udstillingen på Gram Slot, som var blevet rykket en weekend frem i forhold til sidste år, og vi regner derfor med, at "Jagt & Mennesker" bliver flyttet til weekenden 26. og 27. august i 2017. Der har
været talt om, at kredsens udvidede apporteringsprøve, som normalt afholdes i Viborg, skal afvikles
på Hjerl Hede i samme forbindelse.
Ved Landsskuet er der forbrugt kr. 19.964,-, hvilket er det laveste forbrug i den tid, vi har deltaget.
Sidste år var forbruget ca. kr. 23.000,-. Der har været en indtægt ved salg af skjorter på ca. kr.
2.500,- og for skydning på laserbanen på kr. 1.835,-.
Peter Madsen, kreds 2's repræsentant i følgegruppen til opførelsen af Jagtens Hus har kontaktet Jan
og spurgt, om kredsen ville være med til at give et bidrag til at få en stor marksten med "Jagtens
Hus" indgraveret bragt til Kalø som gave i forbindelse med indvielsen den 10. september. Jan har
bevilliget indtægten fra skydningen til formålet, hvilket svarer til de øvrige kredses bidrag.
Jan sender kredsens budget til Lars P., som lægger det på hjemmesiden og til Linda, så det kan blive
sendt med referatet rundt. Ikke alt er afregnet, men der er ca. kr. 84.000,- til rest for 2016.
6. Evaluering af Hjerl Hede
Se budget, regnskab og øvrige kommentarer under pkt. 5. Der indkaldes til evalueringsmøde i uge
39.
7. Møde i Aulum den 10. oktober vedr. jagttidsforhandlinger - har vi særlige lokale ønsker i
kredsen?
Se på hjemmesiden, hvordan jagttidsforhandlingerne foregår. Niels Henrik Simonsen har lavet en
video, der fortæller hvordan.
Alle i bestyrelsen sender mail rundt og opfordrer folk til at deltage og tilmelde sig direkte eller til
jægerrådsformændene.
Med hensyn til det alternative forslag til kronvildtsforvaltning, der er stillet i den regionale hjortevildtsgruppe Midtjylland er dead-line for tilbagemelding den 15. september til Hans Schougaard.
8. Møde med kreds 1 og 3 vedr. strategi i Jægerforbundet
Knud har sendt mail rundt til bestyrelsen den 29. august angående det kommende møde. Der blev
spurgt om, hvor mødet skulle holdes, og om der er et oplæg til det? Svaret var, at det kommer der
inden mødet, som skal afholdes den 29. september.
9. Bordet rundt
Skive, Jan
Der skal afholdes møde efter ferien, ellers er der stille. Man er meget interesseret i dåvildt i Skiveområdet.
Viborg, Linda
Jægerrådet har deltaget på Hestemarked i Bjerringbro med en stand i juni. Der har været holdt mødet på Fussingø angående Stevnstrup Enge i slutningen af juni, og man har deltaget i møde i Den
regionale Hjortevildtsgruppe i Silkeborg i starten af august. Den 23. august har der været bestyrelsesmøde i jægerrådet i Viborg, og den 7. september vil der være stiftende generalforsamling i Randers for Foreningen for bæredygtig jagt i Stevnstrup Enge.

Ikast-Brande, Flemming
Der er dead-line for tilbagemelding den 15. september til Hans Schougaard omkring det alternative
forslag til kronvildtsforvaltning, der er stillet i den regionale hjortevildtsgruppe Midtjylland. Der er
møde i Ruskjær den 6. september omkring emnet.
Flemming ønsker at få en dead-line for indstillingen omkring dåvildt. Der er ikke så meget i deres
område, så man ønsker nok, at jagttiderne bliver bibeholdt, eller der bliver fredninger.
Henning Meldgaard, som er riffel-koordinator (Flemming er hans kontakt i kredsbestyrelsen), synes
det går godt i vores område, og han vil lave en drejebog til forbundsmesterskaberne i riffelskydning,
som primært skal gælde i Jylland (Ulfborg).
Herning, Arne
Problemer ved Outrup Hede med meget kronvildt, men mindre i Feldborg og Søby-området. Den
eneste mulighed er at søge om reguleringstilladelse, da der p.t. ikke er tilstrækkelig jagttid. Der hegnes i øjeblikket i stor stil hos private lodsejere for at undgå markskader. Iflg. Knud er der i øjeblikket afslag på reguleringstilladelser.
Ellers har det ligget lidt stille, og det seneste bestyrelsesmøde blev aflyst, da der var for få deltagere
til at være beslutningsdygtigt. Dagsordenen for det næste møde vil være dåvildt, kronvildtsmøder
og reguleringer. Arne nævnte også, at det ville være rart, hvis en kommune kun havde tilknytning til
én regional hjortevildtsgruppe. Som det ser ud i dag, har Herning arealer i 3 forskellige grupper. Er
man i tvivl om eventuelle grænser, kan man finde kort på Naturstyrelsens hjemmeside.
Man er i gang med at planlægge årets Knudemose jagt, og der har været foretaget reguleringer i
kommunen.
Ringkøbing-Skjern, Hans Jørgen
Der afholdes møde med kommunen med de foreninger, der lejer jagten på deres arealer. Der mangler indberetninger på nedlagt vildt. Der er kommet invitation fra kommunen til et arrangement "Naturens Rige" den 29. september.
Nationalparken "spøger" stadig, og jægerne er repræsenteret gennem Friluftsrådet.
Land & Fritid vil gerne sælge jagttøj og patroner, og vil derfor gerne lave et arrangement i området
for at promovere jagten.
Hans Jørgen mindede Jan om, at han gerne vil leje/låne skydesimulatoren den 21. september.
Han nævnte, at man gerne vil lægge skydebane til Naturstyrelsens jagttegnsprøver. Han stillede
også spørgsmålet, om regulering af f.eks. skarv bør koordineres gennem jægerrådet?
Holstebro, Ejvind
Man har som noget nyt forsøgt at afholde jægerrådsbestyrelsesmøde på Holstebro Kasserne, hvor
bl.a. Jytte Pårup deltog og fortalte om markvildt og naturpleje i form af markvildtsstriber. Der har
tidligere været problemer med at få samlet bestyrelsesmedlemmer, og i øjeblikket er der 7.
Struer, Lars P.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i jægerrådet den 25. august, og her meldte Thyholm afbud.
Der har også været problemer med at finde interesserede kontakter fra Hjerm, men de har lovet at
vende tilbage. Der er kommet ny formand i Langhøj Jagtforening.

Der blev bl.a. drøftet, hvordan invitationsjagter skulle fordeles, og hvordan de kommunale reguleringsjagter, som styres af Frands, er gået.
Der har været tale om - evt. i samarbejde med Henrik Hjerl, Lemvig - at lave vildtstriber i kommunen.
Man er i gang med at få fastsat dato for årsmødet i 2017 og få det planlagt.
Datoer for årsmøder:
Viborg
Tirsdag den 10. januar 2017
Struer
Onsdag den 18. januar 2017
Skive
Torsdag den 19. januar 2017
Ringkøbing-Skjern Mandag den 30. eller tirsdag den 31. januar 2017
Ikast-Brande
Onsdag den 1. februar 2017
Herning
Torsdag den 2. februar 2017
Holstebro
Onsdag den 8. februar 2017
Lemvig
Åben, da Henrik var fraværende
Kredsmøde lørdag den 18. marts 2017 i Dejbjerg. Årsmøderne skal være afsluttet senest 4 uger
forud for kredsmødet.
Næste bestyrelsesmøde: Mandag den 21. november kl. 18.00 i Ikast-Brande (Ruskjær Skydecenter)
11. Eventuelt
Karl Buksti, Viborg, medlem af Friluftsrådet ønsker at træde tilbage, og hans afløser er fundet. Det
bliver Peter Madsen, Salling, som har siddet i følgegruppen i forbindelse med byggeriet af Jagtens
Hus. Ændringen bliver rettet på kredsens oversigt over koordinatorer, så snart der har været afholdt
årsmøde i Friluftsrådet, og Karl Buksti officielt har trukket sig.
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