
Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande 

møde onsdag d. 3.feb. kl.19.00 

i Nørre Snede (Skovbakken 39) 

Fraværende: Lars 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Underskrift af referatet fra sidste møde 

 

3. Konstituering i bestyrelsen 

Næstformand: Bent Jensen 

Sekretær: Inga Fog 

Grønt råd: Sten Kristoffersen 

Kredsen: Formanden 

  

4. Fastsættelse af møder i 2016 

Tirsdag d. 22. marts i Ejstrupholm 

Torsdag d. 31.marts:  Hjortevildtmøde i Hampen Hallen (Tovholdere Sten og Bent) 

Mandag d. 30. maj på Højderyggen (Klovborg) 

Lørdag d. 25.juni: Kommunedyst i Ruskær 

Mandag d. 22.august i Gludsted 

Mandag d. 31. okt. i Ruskær 

 

5. Meddelelser ved formanden 

- Kredsen . Kredsmøde lørdag den 5. marts. Antal pladser pr. forening udsendt. Selv 

tilmelde sig direkte til kredsen. 

- 2 Kandidater: Lars Jensen og Norbert Ravnsbæk. 

Flemming vil gerne have en tilbagemelding fra foreningerne om, hvem man støtter 

med hvor mange delegerede.  (snarest- senest 25 feb.)  

- Hjortevildtgruppe Midtjylland holder møde i uge 7. Flemming og Allan deltager. 

- Hjortevildgruppe Sydjylland. Flemming deltager. Benny forsøger at finde endnu en 

deltager lokalt. 

 

6. Evaluering af årsmøde 

Rigtig godt møde. God balance mellem årsmøde og indlæg. 

Ros til indlæg omkring markvildt samt Lars´gennemgang af kontingentproblematikken 

og jagttidsforhandlingerne. 

Referatet sendes til Focus næste år. 

 

7. Jagttider på dåvildt 



Tages op på mødet d. 31.marts i Hampen. Her forsøges at få et overblik over 

bestandens størrelse. 

 

 

8. Jagt på kommunale arealer 

Foreningerne i gamle Ikast Kommune har lejet kommunal jagt i Ruskær samt 

Klosterlund (knap 80 ha) 

I tidligere Brande kommune har Blåhøj og Brande lejet kommunal jagt på ca. 70 ha. 

Foreningerne i gamle Nørre Snede Kommune har ikke kommunal jagt. 

 

Ved fornyelse af jagtaftalerne bør alle kommunens jagtforeninger indgå på lige vilkår i 

samarbejdet om jagten på kommunale arealer. 

 

9. Bordet rundt 

Gensidig orientering om løst og fast 

Sten( Gludsted) : Arbejder på at lave ens regler for tilskud til leje af flugtskydnings-

baner. 

 

10. Eventuelt 

Navneliste med jægerråd og jagtforeningsformænd ajourført. (bilag) 

  

  

  

  


