DAGSORDEN
DANSKE HERREGÅRDSJÆGERE - BESTYRELSESMØDE
13. januar 2016 Bregentved
15:00 – 21:00
Møde indkaldt af: Kristian Stenkjær
Deltagere:
Morten Truelsen, Jacob Larsen, Kristian Stenkjær, Peter Bissø, Lars Rolsted, Søren Kehling,
Paw Helms, Nicolai Pedersen
Du bør læse følgende:
DROPBOX, referat 30.9.2015 Brahesborg
Du bør medbringe: Dagsorden, individuelle dokumenter til fremlæggelse.

Bestyrelse:
1. Valg af ordstyrer og referent
JL er ordstyrer, MT er referent
2. Godkendelse af sidste mødereferat
Referatet er godkendt
3. Orientering ved formand


Mærkningsordning (MK)



Vildthandlerne deltagelse i MK ”forsat”



Vildtopdrættere BOVIL deltagelse i MK ”forsat”



Hundeverdenen syn på opdræt og udsætnings problematikken ”forsat”



Møder med semiprofessionelle jagtkonsortier og hobby skytter DJ & DHJ ”forsat”



Fodring og rotteproblematik henvendelse fra DOF Knud Flensted ”forsat”



Anmeldeles af navngivet jagtlejer til Fødevarestyrelsen



Ny møde række vedr. sporbarhed af udsat vildt er planlagt og annonceret for 2016 møde
rækken er planlagt i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen DJ og DHJ.



Dataindsamling ved Niels Kanstrup mfl. Sidste nyt.
Orienteringen er taget til efterretning

Punkter på dagsordnen:
4. Generalforsamlingen 2016 Formandens beretning kort diskussion om form og indhold.
Formandens beretning til generalforsamlingen fremsendes til bestyrelsen inden
generalforsamlingen

5. Ordstyrer forslag til kandidat.
Peter Smærup er foreslået
6. Generalforsamling 2016 er planlagt med Skovskolen til at være 1-2 marts, indhold af dag to,
bliver med indlæg fra arbejdsmiljøkonsulent. Vagn Theilgaard Arbejdsmiljø- og
sikkerhedsrådgiver, Danske Maskinstationer og Entreprenører.
Punktet er taget til efterretning
7. Oprettelse af regionale ERFA-grupper bliver et punkt på generalforsamlings dagsorden.
Punktet er diskuteret, og kommer med på generalforsamlingen.
8. Projekt dataindsamling, videre forløb til diskussion.
Generalforsamlingen vil kort blive orienteret om resultatet af dataindsamlingen, og der vil
blive lagt op til diskussion om aftenen efter Kanstrups indlæg.
9. Mærkningsordning, vores politik, i forhold til dette, skal besluttes. Bakker bestyrelsen stadig
op om dette tiltag, hvordan skal vi forholde os til projektet. Skal det være et spørgsmål til
diskussion på generalforsamlingen?
Det bliver op til generalforsamlingen hvordan bestyrelsen skal forholde sig til
mærkningsordningen.
10. Herregaardsjægernes politik I forhold til udsætnings debatten som starter til foråret, vi skal
have en klar mening/forslag som vi skal fremføre I en prioriteret rækkefølge. Skal det være
et spørgsmål til diskussion på generalforsamlingen?
Det er bestyrelsens holdning at der bør diskuteres vilkår og ikke antal af udsatte fugle.
Foreningen bør have et officielt natursyn. NP arbejder videre med dette.
11. Forslag om opstart af “regionale” ERFA-møder (AT)
Der arbejdes videre med emnet på næste møde/generalforsamlingen.
Bestyrelsen ændrer oplægget fra regionale til nationale møder.
Punktet kommer med på generalforsamlingen
12. Medieudvalg
Opdatering af hjemmesiden til nye formater – er arbejdet iværksat? (AT)
Arbejdet skal iværksættes. JL tager fat i NVK
13. Paw ”regnskabet 2015”.
Bestyrelsen er forelagt regnskabet for 2015
14. Auktion 2016 – Gamekeeper??
Vi fortsætter med Gamekeeper som annoncør af auktionen – hvis det er ok med
Gamekeeper.
Auktionen bliver et punkt på dagsordenen til generalforsamlingen.
15. Elevudvalg
1. Planlægning af egnethedsprøve

2. Elevplads på Kalø.
3. Mads Legarth
Elevudvalget vil se en konkret plan før en dispensation kan gives
4. Nikolaj Maretti
Nikolaj Maretti modtager nærmere besked.
5. Andreas Møller Mortensen- Ormstrup
Elevudvalget har noteret sig Andreas’ evaluering.
6. Rune Solnæs
Rune Solnæs får nærmere besked
7. Skovskolens ændring af skoleperioder. Utilfredse læremestre.
Skal vi åbne for at vores elever kan nøjes med en række specifikke kurser.
Emnet blev grundigt debatteret, og forskellige muligheder blev vendt.

16. Eventuelt

Yderligere instruktioner:
Tilføj selv dine punkter i dagsordenen, gerne med en kort beskrivelse.

