Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 10. maj 2017
Tilstede: Per Fisker, Jens Chr. Hedegaard, Tage Toft, Linda Nielsen, Jan Thostrup og Kurt Kristensen.
Fraværende: Afbud fra John Ø. Lund, Knud Erik Jensen og Kim Kiilerich.

Pkt. 1) Godkendelse af referater fra forrige møder.
Referater godkendt og underskrevet.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet
a) Kort orientering fra kredsen.
20/2-2017 Afholdelse af kredsbestyrelsesmøde i Aulum.
22/5-2017 Næste møde afholdes hos Linda Nielsen.
b) Generalforsamling Stevnstrup Enge.
Afholdtes den 26/4-2017 i Naturcentret i Randers m/12 deltagere.
c) Kreds 2 årsmøde.
Afholdtes i Dejbjerg den 18/3-2017 med ca. 170 deltagere. Ikast/Brande havde fremsendt forslag om at kredsbestyrelsen skal begynde at se på strukturen i Jægerforbundet. Dette er dog indeholdt i den nye strategi, som
blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 6/5-2017 i Fredericia.
Knud Pedersen stopper som formand i kredsen – Er der en ny kandidat??
d) Kursus
Der har været afholdt kursus i Aulum den 25/4-2017 med 30-35 deltagere.
e) Formandsmøde forud for repræsentantskabsmøde.
Mødet blev afholdt den 5/5-2017
f) Udflugt til Kalø.
Udflugten blev gennemført den 22/4-2017 med 53 deltagere. Modtagelse på Kalø ved Michael Stevns. Efterfølgende rundvisning m.m.. Alt i alt en rigtig god dag, hvor alle var tilfredse.
g) Viborgjægernes Fællesudvalg.
Der blev afholdt årsmøde den 18/4-2017. Ulrik Nielsen er stoppet som formand, og Peter Madsen (Finderup
Jagtforening) har overtaget roret.
h) Rågeregulering.
Reguleringen er startet den 8/5-2017.

Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft)
Der har været afholdt møde den 10/5-2017. Her blev vist skitser af hvor anlæggelsen af den fremtidige mountainbike ”stjerne” skal være. Det er stadig et STORT problem med ”uautoriserede” cyklister.

Pkt. 4) Seneste nyt fra Hjortevildtsgruppen Midtjylland.
Der er fremsendt div. materiale fra Steen Fjederholt.
Pkt. 5) Hestemarked 2017 i Bjerringbro.
De 2 lokale foreninger i Bjerringbro, har givet tilsagn om at vil stille folk til rådighed (hvis der melder sig nogen).
Placeringen er i år ændret til hvor vi stod 1. gang. Skydesimulatoren droppes p.g.a. lysforhold. Levering af kød
er på plads. Telt, schweisshund og kastestænger er OK. Der kommer ingen knivmager og konservator. Lidt tvivl
om buejægerne. Linda sørger for div. materiale fra Jægerforbundet.

Pkt. 6) Areal til hundetræning i Bjerringbro.
Jens Kristian Hedegaard har kontaktet kommunen, der ser yderst positivt på sagen.
Pkt. 7) Opfølgning på opgaver fra forrige møde.
Ingen ”hængepartier”.
Pkt. 8) Eventuelt.
Der kan bruges folk til landsskuet i Herning og ditto til Jagt og Mennesker på Hjerl Hede.

Pkt. 9) Næste møde.
Aftalt til den 12/9-2017 kl. 19.00 på Sdr. Mølle

Referent Jan Thostrup

