Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande
Møde mandag den 9 januar kl.19.00
Ved Brande jagtforening
Til stede:
Allan Stær, Sten Kristoffersen, Bent Jensen, Benny Pedersen, Finn Krogh, Flemming Overgaard og
Inga Fog.
Afbud fra: Elna Thomsen og Lars Bitsch
Referent: Inga Fog
Dagsorden og referat:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Underskrift af referatet fra sidste møde.
Underskrevet
3. Meddelelser ved formanden
Flemming orienterede fra formandsmøde i Odense i december måned, hvor der blev
drøftet strategi og medlemshvervning, samt hvordan vi holder på vores medlemmer.
Der afholdes et møde d. 7 marts kl. 19 i Aulumfritidscenter hvor dette diskuteres. Den
25 april bliver der holdt et kursus for nye jægerrådsmedlemmer i Aulum fritidscenter.
Der drøftes hvordan jægerråd og kredse skal køre fremover. Der er en oplevelse af at
der er et fald i medlemmer rundt omkring. Skal kredsene inddeles i mindre distrikter.
Kan vi lave en forsøgsordning i kreds 2.

4. Kommune skydning. Brande sider over, Blåhøj sidder over.
Højderyggens skydecenter planlægger med at afholde kommune skydning.
Dato 24 juni kl. 9.
Derefter går skydningen efter tur med Gludsted i 2018, Ruskjær i 2019. Hvis Brande
eller Blåhøj igen ønsker at indgå i turnus, melder de ind med et års varsel, hvis de
ønsker at afholde det kommende års kommuneskydning.
5. Årsmødet 2017 have styr på det sidste, lave køreplan.
Køreplan

Årsmøde i Jægerrådet Ikast-Brande kommune
Onsdag d. 1. februar 2017 kl. 19
Sted: Gludsted Jagtforenings skydebane, Fasterholtvej 15, 7361 Ejstrupholm

Dagsorden:
1. Valg af dirigent (Kirstein)
2. Aflæggelse af beretning for jægerrådets virke (Flemming, herunder skriftlig afstemning) + grønt råd
Sten) + rågeregulering, Lars)
3. Valg af formand (Der er ikke formandsvalg i år)
4. Orientering om bestyrelsens sammensætning
5. Indstilling af delegerede til repræsentantskabsmødet.
- Indstillinger i henhold til punkt 5 skal meddeles skriftligt til kredsformanden, senest 3 uger før
kredsmødet.
- Da ikke alle jagtforeninger kan få en delegeret plads på repræsentantskabsmødet 2017, har følgende
jagtforeninger en plads i 2017 i nævnte rækkefølge: Blåhøj, Klovborg, Boest, Munklinde, Ruskjær, Gludsted,
samt formanden for jægerrådet. (I 2018 starter rækken med: Nørre Snede, Ejstrupholm, Brande osv.)
6. Indkomne forslag
Forslag til beslutning på kredsmødet d. 18 marts i Kreds 2, vedr. inddeling af kredsen i distrikter. (bilag)
7. Eventuelt
Kl. 20 Aftenens tema: Vildtstriber i afgrøder v. Rasmus Løbner fra SAGOS ( 45 min
-

Lovgivning
Tilskuds mulighed
Praksis

Kl. 20.45 Kaffepause
Derefter indlæg ved:
Kl. 21.05 Vildtkonsulent Karsten Lund Platz, NST Blåvandshuk (20 min)
Kl. 21.25 Hovedbestyrelsesmedlem Norbert Ravnsbæk (20 min)
Kl. 21.45 Kredsformand Knud Pedersen (10 min
Afslutning senest 22.15.

6. Det sidste nyt om kronvildt.
Drøftet den fremtidige lovgivning som fremlagt af ministeren, samt forslag fremsendt
af Hans Schouengård, vedr. om vi ønsker fortsat sprossefredning i vores område.
Vi aftalte at lave en tilkendegivende afstemning i forbindelse med beretningen ved
årsmødet.

Der skal ikke gives mulighed for diskussion, men kun et skriftligt afstemningssvar på
følgende spørgsmål:
1. Ønsker vi sprossefredning, ja eller nej.
2. Ønsker vi 14 dages brunstjagt, ja eller nej
3. Ønsker vi jagttid på dåvildt i Ikast-Brande

7. Bordet rundt.
Kort orientering
8. evt.
Næste møde: onsdag d. 1 marts i Boest

