Danmarks Jægerforbund Ikast-Brande
Møde onsdag den 1. marts kl.19.00
Ved Boest jagtforening ved Finn
Deltagere: Ingen afbud.
Referent Inga Fog
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt med tilføjelse af 2 nye punkter ”konstituering” og ” Forslag til
strategi/ struktur”
2. Underskrift af referatet fra sidste møde.
Underskrevet.

3. Konstituering af bestyrelsen
Bent Jensen har ikke ønsket at fortsætte som næstformand.
Der var en drøftelse af næstformandens rolle. Næstformanden tager afsted når
formanden er forhindret i at deltage. Er der brug for 2 repræsentanter til et møde er
det formand og næstformand der tager afsted sammen.
Finn Krogh valgt som ny næstformand
Sten Kristoffersen fortsætter som grønt råds repræsentant, Lars Bitsch fortsætter i
forhold til rågeregulering.
Inga Fog fortsætter som sekretær. Inga efterlyser mulighed for afløsning i forhold til
referent opgaven. Bent Jensen vil afløse ved behov.
4. Meddelelser ved formanden
Flemming har været til kredsbestyrelsesmøde d. 28/2. Efter mødet var der
koordinatormøde.
- Flugtskydningskoordinatoren ønsker ikke at give mulighed for at flytte
kvalifikationsskydningen til forbundsmesterskabet til nogen af vores skydebaner,
hvilket vi har ønsket, med henblik på at skytter fra vores område ikke altid skal køre
langt.
Kriteriet for at vi kan få skydningen til vores område er at vi sender flere hold til
skydningerne.
- Flugtskydningsinstruktørkurset er ændret til kunne tages på kun 1 weekend.
- Ansøgning om tilskud fra Jægerforbundet. Der er søgt om 264.000 kr. i kreds 2.
Deraf er 40.000 kr. øremærket til instruktørkursus. Resten 163.000 kr. kan deles ud.
Papirer til repræsentantskabsmødet udsendes lige før påskeugen.

5. Forslag til strategi/ struktur. Vores forslag fra årsmødet 17.
Vi er enige om, at forslaget skal videre til repræsentantskabsmødet, da vi er bekymrede
for, at der ellers går for lang tid inden der kommer gang i en strukturændring.
Bent tilretter forslaget, sådan at det kan afleveres til Knud inden fredag.
Tirsdag d. 25 april er der møde i Aulum fritidscenter vedr. fremtidig strategi og struktur.
6. Nyt fra grøntråd
Næste møde i dialogforum Ikast-Brande kommune er 28 marts.
Hvis Sten skal have noget med til møde fra os, så skriv til ham om det.
Sten har været til møde i plantnings lav d. 28/2.
Der er afsat 10 mil. til læ plantning. 75% af træerne skal være buske.
Rågeregulering. Lars orienterede om at der er 30 tilmeldt rågereguleringskorpset.
Der har været foretaget voksen rågeregulering ved en børnehave, hvor 6
reguleringsjægere har deltaget.
7. Evaluering af årsmødet.
Der var ca. 70 deltagere
Der var enighed om at SAGOS repræsentantens indlæg om vildttiltag var rigtig godt.
Der var nogen deltagere på mødet der synes at der er for meget om markvildt, andre
gider ikke mere kronvildt.
Det var godt med en afstemning, hvilket fik de fremmødte til at opleve at blive hørt.
Det var en fejl at Knud ikke helt fik mulighed for at tale, grundet tidsnød. Vi skal måske
Nøjes med et indlæg for bedre at kunne nå det.
Det var godt med pressemeddelelsen i Focus forud for mødet.

8. Arbejdsopgaver
Udsætningsforlig
Natura 2000 – på som et punkt til næste møde
9. Møde kalender resten af året
- Onsdag d. 19 april i Nørre Snede
- Onsdag d. 14 juni i Ejstrupholm
- Tirsdag d. 29 august på Højderyggens skydecenter (Elna)
- Torsdag d. 26 oktober i Ruskjær
- Mandag d. 4 december i Gludsted
- Der skal aftales et januar møde i god tid inden årsmødet.

10. Vildredder korps i Ikast/Brande
Forslag om at vi opretter et vildtreder korps. Der kan være en fra hver jagtforening som
kontaktperson. Hver jagtforening kan udlevere pinde og poser til opsætning inden
første slæt.
Sten tage sagen med til dialogforum i kommunen.

11. Årlig kronvildtsmøde i Hampen
Torsdag d. 30 marts i Hampen hallen eller?
Hampen Hallen tager 2500 for udlejning. Sidste år kostede det ikke noget?
Mødet annonceres i avisen. Betaling for annoncen?
Forslag om indlæg ved Egon Bennedsen.
Forslag om indlæg ved Norbert Ravnsbæk vedr. kronvildt
De forskellige laug inviteres til at at komme og fortælle om afskydning og bestand.

12. Bordet rundt
Sten: Indkalder lodsejere fra Kærshoved gård området og sydpå til møde vedr.
Gludsted syd hjorte laug.
Benny: d. 4/11 drivjagt i Brande for ungdomsmedlemmer. Kontakt Lennart Albin
formand for ungdomsafdelingen.
D. 16/12 afholder Brande jagtforening drivjagt med efterfølgende spisning af gule
ærter.
Inga: Kursus i vildsygdomme og hygiejne d. 18/4 kl. 18 i klubhuset Skovbakken 39,
Nørre Snede.
Allan: D. 2/3 kl. 19 kommer Bo Mogensen og fortæller om skydestillinger, samt
bøssemager AH Larsen.
Lars: Frivillig jagtprøve 9 april Ruskjær. Tidspunkt for haglskydeprøverne er ikke
besluttet endnu.
Finn: Er kommet i medlems og rekrutterings udvalget i Danmarks jægerforbund.

13. evt.

