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Referat af Jægerråds årsmøde 8-2-2017. Kasernen.
Ejvind Grønbæk åbnede mødet med at byde velkommen til årsmødet, og spurgte om dirigent.
1.Ole Clausen blev valgt og kunne meddele at årsmødet var lovligt varslet i tide i Jægerblad Tillæg
2. Formanden gav kort resume af Jægerrådets virke omkring afholdte kredsmøder i 2016, og kunne
meddele at forsøg, på at etablere Fauna pletter/vildtstriber, vil blive forsøgt færdigt primo 2017.
Grønråds mødet blev afholdt i kommunen 8-2-2017. Kommunen søgte personer som kan være med
til at etablere dialog mellem lodsejere og jægere omkring Flyndersø området. Forslag må gerne
sendes.
Freddy Hansen gav et godt referat omkring Pilot Projekt Nissum Fjord. Han kunne fortælle at 95%
af lodsejerne var med i Pilotprojektet, og ingen havde fået indskrænket noget af jagten.
3. Ejvind Grønbæk modtog genvalg.
4. Jægerrådets består fremadrettet af Ejvind Grønbæk (Tvis,) Rita Sønderby(Husby)Lars
Brask(Naur), Anders Kristensen (Råsted), Frank Andersen (Ulfborg), Michael
Stepsens(Holstebro), Jan Hein (Vinderup),
5. Norbert Ravnsbæk, er valgt i 2016
6. Repræsentanter til Repræsentantskabsmøde 6 maj.
Lars Jensen, Ejvind Grønbæk, Michal Stephesen, Kim Jensen, Stig Jessen, Frank Andersen,
Villy Jensen, Rita Sønderby, Svend Erik Pedersen , Suppleant Svend Erik Pedersen.
Medlemsnr. Mailes venligst til Formanden Snarest.
7. Ingen indkomne forslag.
Norbert Ravnsbæk gav status omkring Hovedbestyrelsen. Kniv sag,Våben, Paragraffer, Skydetårne,
Grav rævejagt, Bue jagt til Dåvildt/Hjorte.
Jæger råd og Jagtforeninger er nøglen til at vi får mindst 5000-6000 nye medlemmer næste år.
Strategiplanen er forsat mest mulig jagt i 4 søjler læs jægerblad i foråret.
Norbert lagde selv ud med at skyde Kron kalve i Februar ikke var god jagtpleje/jagt ro
Spørgsmål til Norbert: Hvad er din holdning til at skyde mellemhjorte? Svar: det er ikke mig der har
sat den nye jagttid, men Ministeren. Spørgsmål fra Frank Andersen: Hvor er den røde tråd? Hvad
retning skal det gå? Hvad er målet? Hvad er kravet? Norbert mente det var vigtig at vi fik noget
konkrete analyser og vildttællinger, og måske films med flokke for at se om der var store og gamle
hjorte iblandt. Stig Jessen fortalte at han havde fået et forslag til ændrede jagtmodel, . Her kan alle,
som vil deltage og viser de støtter dette forslag, udfylde spørgeskema med sin mailadresse, og
efterfølgende stemme for forslaget. (Der er kun muligt 1 gang at stemme).Ejvind spurgte
dirigenten , om vi måtte lave et tilkende angivelse med en Hånds op- rækring?. Der var overvejende
forslag for at man ikke skød kalve i Februar måned. Efterhånden dødede samtalen hen, og blev til
en samtale om hvordan vi hver især tolker hjorte jagt debatten. Ordstyren gav så ordet til Knud
Pedersen.: Det er i orden at man kontakter nabojægerne, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Husk
vildtet skal altid respekteres og ikke jages unødigt og ulovligt.
Kredsen mangler en ny jagtstikoordinator. Ny Søges. Forslag meddeles til Knud Pedersen.
Der ønskes en bedre opfølgning på reguleringstilladelser. Jens Henrik Jacobsen kunne meddele jagt
statistik for 2016 er: 325 krondyr deriblandt 9 store hjorte. Vildt konsulenten for Ulfborg,
Klosterheden og Feldborg skove, vil efter sende tal for hvor mange regulerings aftaler der er lavet
for Kronvildt i 2016.
Sidst på aftenen var der lige nyt om Dåvildt jagten i 2017. Norbert mener at vi muligvis allerede i
2017 efterår for mere Dåvildt jagt. Opfølges nøje.
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Mødet på kasernen var besøgt af 32 Jægere fra 15 forskellige jagtforeninger.
Dirigenten sluttede mødet kl.2205.
Jægerrådes formanden takkede dirigenten og manede;kør forsigtig hjemad.
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