Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande
Møde mandag den 31 okt. kl.19.00
Ved Ruskær jagtforening
Til stede: Sten Kristoffersen, Allan Stær, Finn Krogh,
Flemming Overgaard, Elna Thomsen og Inga Fog
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
2. Underskrift af referatet fra sidste møde
Referatet fra sidste møde blev underskrevet.
3. Meddelelser ved formanden
Strategi møde:
Flemming orienterede fra et møde med deltagelse af kredsbestyrelserne og HB
medlemmer fra kreds 1,2, og 3, der blev afholdt på Kalø d. 29 september.
Der deltog kun 14 personer fra de 3 kredse.
Der blev arbejdet i workshops, efter et oplæg af Michael Stevns om strategi.
Der var en almen drøftelse af struktur og strategi ud fra nogle spørgsmål til 4 strategi
områder.
Der blev aftalt at der indkaldes til et ny møde, for at få flere med.
Vi aftaler at vi kommer med et ny oplæg til næste møde vedr. strategi og struktur. Vi
repræsenterer ca. 1800 medlemmer i Ikast/Brande. Flemming melder ud når han ved
noget mere.
4. Kommune skydning.
Nyt regelsæt.
- Elna retter regelsættet til.
Brande og Blåhøj, deltager de?
- Blåhøj ønsker ikke at afholde kommune skydning.
Vi afventer fortsat om Brande vil afholde næste kommune skydning. Hvis Brande ikke
vil, vil kommune skydningen i 2017 være på Højderyggens skydecenter.
5. Krondyr
Møde med lav.
Der var en drøftelse af formålet med, at vi som jægerråd går ind i det med lav.
Der var en snak om det var en god ide og om hvordan det vil blive opfattet i de
etablerede lav. Sten og Flemming kommer med oplæg, til et møde først i december.

6. Generelle jagt tider, dialogmøder, tilbage melding.
Dialogmødet i Aulum var generelt set et godt møde.
Der blev lavet en gennemgang af listen over jagtbare arter og arter der kan komme på
tale til fremtidig jagttid.
Flemming fortalte at han sidder i vildtafsætningsudvalget, men at der ikke afholdes
møder, grundet manglende formand for udvalget. Der ønskes en ændring af
lovgivningen således at reguleret vildt kan afsættes, i lighed med jagtskudt vildt.
7. Grønt råd
Sten har været til indledende opstartsmøde i Ikast/ Brande kommune.
Lars Holm Hansen fra DOF fortalte om faunapletter.
Vedr. skovrejsning i Ikast/ Brande kommune. Kommunen ligger lavt i forhold til andre
kommuner.
Vindmøllebyggeri, en % af byggesummen, går til en pulje, hvor der kan søges til
friluftsprojekter.
Der blev orienteret om vandløbsvedligehold.
Der er nyt dialogmøde om det åbne land onsdag d. 2/11. Der afholdes 2 møder om
året.
8. Årsmødet 2017, tema, blad, mm hvor er vi??!!
Forslag.
1. generalforsamling
2. Rasmus Filsø Løbner fra Heden og Fjorden – markvildt striber –
afværgeforanstaltninger mod skader på vildtet ved første høslæt
3. Vildtkonsulent Ib Laursen om markvildt striber
4. Vildt konsulent fra Naturstyrelsen Blåvandshuk, Karsten Platz.
5. Kaffe
6. Nyt fra kredsformanden Knud
Nyt fra HB ved Norbert Ravnsbæk
Finn laver aftale med Heden og Fjorden om et indlæg.
Det er vigtigt at vi i år får indkaldt rettidigt til årsmødet i bladet Jæger
9. Bordet rundt
Både Elna og Allan kunne berette om nyjæger jagter, henholdsvis en fasanjagt på
Valdemar slot og andejagt ved Randers.
Ellers løst og fast fra foreningerne
10. Evt.

