Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande.
Møde tirsdag d. 22. marts. kl.19.00
i Ejstrupholm (Pletten, Præstegårdsvej 4)
Til stede:
Flemming Overgaard, Bent Jensen, Allan Stær, Lars Bitsch, Elna Thomsen, Sten Kristoffersen,
Benny Pedersen og Inga Fog.
Referent: Inga Fog
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Underskrift af referatet fra sidste møde
Underskrevet af deltagere i sidste møde
3. Konstituering i bestyrelsen, drøftelse.
Hvordan arbejder vi, hvad siger vi, hvad mener vi?
Skal det være muligt at sende en stedfortræder til møderne.
Grøntråds repræsentant tages op igen.
Efter sidste møde, har et medlem trukket sin støtte til Sten som grønt råds
repræsentant, idet Sten har oplyst, at han vil arbejde for lige mulighed for kommunens
jagtforeninger i forhold til jagt på kommunens arealer, når de nuværende kontrakter
udløber, hvilket vedkommende efterfølgende ikke har kunnet støtte.
På baggrund af denne udmelding, som fremkom få dage efter det konstituerende
møde, har vi drøftet hvordan vi fremadrettet samarbejder.
Alle er enige om, at det der aftales på et møde, er gældende, mindst indtil næste møde.
Vi aftaler, at Flemming sender alle vedkommende nyheder og kommentarer, som han
modtager ud til hele jægerrådet, sådan at alle er lige orienteret.
Et enigt jægerråd peger igen på Sten Kristoffersen som grønt råds repræsentant.
Den tidligere modstand mod Sten som grøntrådsrepræsentant, består ikke længere,
idet jagten på kommunens arealer skal i udbud efter kontraktudløb, hvorefter det langt
fra er sikkert, at kommunens jagtforeninger vil kunne opnå fremtidig kontrakt.
Sten har accepteret at varetage opgaven i det kommende år.
Lars ønsker også på sigt at blive erstattet, men vil fortsætte i det kommende år.
Det blev drøftet om det skal være muligt at sende en suppleant/ stedfortræder til vores
møder. Der er bred enighed om, at vi ikke ønsker generelt at åbne for at der kan sendes
en stedfortræder. Dog kan der ved et ekstraordinært vigtigt punkt sendes en
stedfortræder. I så fald skal der sendes mail ud til alle i jægerrådet, med besked om
hvem der sendes som stedfortræder.

4. Hjortemøde 31 marts i Hampen (Bent, Sten)
Flemming leder mødet. Flemming sørger for et stort lærred.
Sten får lavet et stort kort af kommunen, med opdeling i områder.
Mødet bliver først annonceret i avisen dagen før. Vi skal derfor hver især orientere
vores medlemmer via nyhedsmail, sms og hjemmeside om arrangementet.
Første punkt på dagsordenen, Hans Schougaard, har meddelt at han ikke kan deltage
alligevel. Flemming spørger Knud Pedersen om han kan tage punktet.
Sten Fjederholt har ikke ønsket at deltage på vegne af Naturstyrelsen på grund af lang
transport, men har lovet at der sendes tal materiale fra Naturstyrelsen.
Efter lidt drøftelse aftales det at Hans Jensen inviteres til kronvildt mødets punkt 3.
Afrapportering nts. hjorte grupper/lav. Kronvildtgruppe syd
Et område syd for Brande og Blåhøjområdet tilhører kronvildt gruppe syd. Karsten
Frandsen vil kunne være observant fra området og give oplysning om bestand og
afskydning.
Allan og Flemming fra kronvildt gruppen Midtjylland
Allan og Flemming deltog i møde i kronvildtgruppen Midtjylland med Hans Schougaard.
Der deltog 9-10 JKFere. Formålet med mødet var om der kunne opnås enighed om en
fælles indstilling fra kronvildgruppen Midtjylland. Viborg og Herning var ikke indstillet
på at lave en negativ indstilling, gående på at Danmarks Jægerforbund skulle træde ud
af forhandlingerne om jagtlovgivningen på kronvildtområdet.

5. Evaluering af kredsmødet.
Flemming orienterede om forløbet i forhold til kredsbestyrelsens udmelding om adgang
med stemmeret til kredsmødet efter tilmeldingsfristens udløb. Det blev klart et par
dage før mødet, at tilmeldingen reelt kun kunne gælde tilmelding til spisning, og at alle
delegerede kunne møde op som stemmeberettigede på selve dagen.
Selve kredsmødet forløb i god orden.
6. Meddelelser ved formanden.
Flemming fortæller at han ikke har modtaget nogen orientering fra kredsen siden
kredsmødet.
Vi drøftede punkt 4 på dagsordenen til næste kredsbestyrelsesmøde d. 30/3,
omhandlende en ændring i standard forretningsorden for kredse.

Der var rundt om bordet nogen undren over, hvad der mon ligger bag ved
ændringerne, som giver mere jagt og miljø politisk mandat til kredsbestyrelsen,
kredsformanden, samt en præcisering af at hovedbestyrelsesmedlemmet varetager
jagt og miljøpolitiske spørgsmål i samarbejde med kredsen.
Er det begyndelsen til en udfasning af jægerråd?
Repræsentantskabsmøde lørdag d. 30. april.
Såfremt en delegeret skal erstattes af en suppleant, er det på høje tid at give besked
om ændringen.

7. Bordet rundt
Sten:
Har været til møde i plantningslauget for læhegn. Staten har reduceret i tilskuddet.
Benny:
Datoer for drivjagt i Brande er 5/11 og 17/12. Den 5/11 er reserveret til
ungdomsjagtforeningen. Der skal ringes til kasser Leif Nielsen for bookning af pladser.
Brande jagtforening har haft et foredrag med Bjarne Frost om kragejagt. Bjarne Frost
besad en fantastisk viden på området, som blev krydret med film og fremvisning af
skjul, og de 50 tilhørere fik en rigtig god aften.
Lars:
Vedrørende tilmelding til og datoer for jagter på kommunalt område, se Ruskjær og
Munklindes hjemmesider.
Lars henviser det det udsendte vedr. reguleringsjagt i kommunen.
Allan:
Skydning om aftenen i Ruskjær starter 7/4.
Der er 2 pladser ud af 18 bukkejagtpladser i Karup, der er ledige efter den første
fordeling.
Det koster 3000 kr. for en bukkeplads i en måned, inkl. buk i perioden 16/6 til 15/7.
Pladserne frigive lige efter påske, men man skal skynde sig, hvis man er interesseret.
Elna:
Knivkursus er netop afsluttet. Der var 11 deltagere på holdet.
Hundetræning sæsonen starter 5. april.
Skydning på Højderyggen skydecenter er startet om lørdagen og der skydes om aftenen
fra torsdag d. 7. april.
Bent:
Ejstrup har også haft knivkursus, der var 9 deltagere. Hundetræning starter 5 april.
Ejstrup jagt og skytteforening holder markedsdag på Pletten d. 15. april kl. 16.

Inga:
Nørre Snede jagtforening har en stand på Gyvelborgs markeds dag d. 17. april.
Gyvelborg er øko-besøgsgård og bondegårds camping. Vi har standen for at oplyse om
jagt og natur og vildt som sund mad og selvfølgelig for at få nye medlemmer.
Flemming:
Orienterede om Vildtafsætningsudvalget, hvor der er blevet talt om kommerciel
produktion af skind fra danske krondyr, i lighed med svenskernes elgskind.
8. Eventuelt

