JÆGERRÅD LEMVIG

ÅRSMØDE
Onsdag den 7. februar 2018 afholdtes årsmøde i Nees for Lemvig Jægerråd med følgende dagsorden:
1. VALG AF DIRIGENT
2. AFLÆGGELSE AF BERETNING FOR JÆGERRÅDETS VIRKE
3. VALG AF FORMAND
4. ORIENTERING OM BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING
5. INDSTILLING AF INDTIL TO KANDIDATER TIL HOVEDBESTYRELSEN OG SUPPLEANTER FOR
DISSE (Der er ikke valg af HB-medlem i 2018)
6. INDSTILLING AF DELIGEREDE TIL REPRÆSENTANTSKABSMØDET.
(Indstillinger iht. pkt. 5 og 6 skal meddeles skriftligt til kredsformanden senest tre uger før kredsmødet.)
7. INDKOMNE FORSLAG

8. EVENTUELT
Der deltog ca. 20 jægere.
Af officielle repræsentanter deltog:
Norbert Ravnsbæk, HB-medlem
Knud Pedersen, Kredsformand
Jan Adamsen, Nyjæger koordinator
Ad.1:
Bo Lisby valgtes som dirigent
Ad.2:
Jægerrådets formand Henrik Hjerl Carstensen havde tidligere meddelt, at han pga. helbredsproblemer med
omgående virkning var fratrådt som formand.
Næstformand Kim Bundgaard (KB) aflagde på denne baggrund en kort beretning om jægerrådets virke, der
var negativt påvirket pga. formandens helbredsproblemer.
Ad.3:
Bjarne From (BF) blev som eneste kandidat bragt i forslag.
Bjarne accepterede og meddelte, at han ville overtage posten i den resterende periode af Henriks
valgperiode i to år indtil ordinært valg af formand.
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Ad.4:
KB orienterede. Jægerrådet består af formændene for de fire foreninger i kommunen plus medlem af det
grønne råd.
Ad.5:
Ingen behandling
Ad.6:
Der kan indstilles indtil fem personer fra Jægerrådet fordelt på formand og fire til foreningerne.
Bøvling-Nees-Lemvig og Thyborøn Harboøre indstiller hvert to medlemmer.
Personindstilling meddeles direkte til kredsformanden.
Ad.7:
Jægerrådet besluttede at indstille til kredsbestyrelsen, at Landbrugets nye forslag til ulveforvaltning støttes.
Ad.8:
I.a.b.
Efter årsmødet:
HB-medlem Norbert Ravnsbæk orienterede om den nye struktur forslag og omdelte afkrydsningslister til
forslag.
Kredsformand Knud Pedersen orienterede om og gennemgik de nye jagttider.
Nyjæger koordinator Jan Adamsen orienterede om arbejdet vedr. nyjæger og stillede sig til rådighed for
foreningerne.

Referent: BF
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