Holstebro Jægerråd

Idom d. 25.3.2017

Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 23.3.2017 på Holstebro
Skyttecenter
Deltagere: Rita Sønderby, Husby, Michael Stephensen, Jan Hein, Vinderup, Anders E. Christensen,
Råsted, Ejvind Grønbæk, Tvis, Frank Andersen, Ulfborg og Lars Brask, Naur.

1. Konstituering
Ifgl. Vedtægterne for jægerråd er formanden valgt for 4 år ad gangen. Ifølge referatet fra
Holstebro Jægerråds årsmøde primo februar 2017 har Ejvind modtaget genvalg. Det
fremgik at der muligvis er sket en fejl. Påstanden er, at Ejvind første gang blev valgt i 2015
I stedet for Stig ? Ejvind begynder derfor sin første valgperiode i 2016 og er derfor først på
ordinært valg i 2020. Ejvind undersøger i sine arnaler hvordan det reelt er foregået, så
formalier kan afklares på næste møde. Ejvind fortsætter indtil videre som formand.
Næstformand: Frank Andersen
Sekretær: Anders E. Christensen
Grøn Råd: Rita Sønderby
Kredsbestyrelse: Ejvind Grønbæk

2. Kredsårsmøde
Ejvind refererede det nyligt afholdte kredsårsmøde.
Fra flere sider ønskedes en mere demokratisk valgprocedure af kredskoordinatorerne. Da
det er personer med specialviden og interesser der er brug for, er det måske en
valgprocedure der skal ses på i kredsbestyrelsen. Ejvind udfærdiger forslag til motivation,
som sendes til kredsbestyrelsen.

3. Regulering
Koordinatorerne i Holstebro kommune er fortsat:
Råger og måger: Jens Otto Hundsdahl
Mårhund: Jens Bjerregård Rasmussen

4. Jagtlejekontrakter
Alle kommunale jagtlejekontrakter skal genforhandles i 2023. Fra kommunens side er der
rettet henvendelse til jægerrådet om forslag til revision af kontrakterne. Fra lejerne af
jagten ved Tvis Kloster er der anket over den nuværende pris, da jagten er betydeligt

forringet efter gennemgribende biotopændringer. Vi behandler emnet om de kommunale
jagtjejekontrakter på vort næste møde.

5. Faunapletter
Som meddelt på årsmødet i februar en projekt Faunapletter søsat. Projektet er støttet af
Sagro og kommunens grønne organisationer.

6. Publikumsarrangementer
Landsskuet i Herning 29. 0g 30. juni samt 1.juli
Hjerl Hede 26. og 27 august
Alle kan give en hånd med. Kontakt formidles af Ejvind.

Referat: Anders E. Christensen

